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ВСТУП 

 

  

Посилення впливу дестабілізуючих факторів, що виникають  

у сучасному ринковому середовищі, особливо – у періоди загос-

трення світової фінансово-економічної кризи – ставить перед 

керівництвом будь-якого підприємства складні завдання забез-

печити його діяльність у відповідності до поставлених цілей, а 

то й просто заради збереження. Це у повній мірі стосується під-

приємств України, результати роботи яких у значній мірі зале-

жать від коливань цін на сировину та енергоносії, платоспромо-

жності покупців та обсягів споживання продукції, посилення 

конкуренції на ринках, валютних коливань тощо.  

У таких умовах перед менеджментом підприємств постає 

нова специфічна задача з управління їхньою здатністю проти-

стояти коливанням та негативному впливу з боку зовнішнього 

середовища. Це зумовлює останнім часом постійні спроби в на-

уці й практиці менеджменту сформувати нові інструменти оцін-

ки стану підприємства в зовнішньому середовищі, його готовно-

сті протидіяти зовнішнім впливам та управляти наявними і знов 

створюваними резервами підтримки його діяльності у відповід-

ності до встановлених цілей.             

У якості такого інструменту все найчастіше фахівці схиля-

ються до застосування поняття стійкості підприємства, під 

якою розуміють дуже широкий спектр різних понять, що й по-

роджує різні підходи до застосування даної категорії для прак-

тичного управління підприємствами. 

Найпершими здобутками у напрямку застосування категорії 

стійкості підприємств стала методика оцінювання фінансового 

стану підприємств за допомогою так званих показників фінан-

сової стійкості підприємства, які відображають пропорції під-

розділів балансу підприємства, а також зворотний показник не-

стійкості підприємства (як погрози банкрутства) у вигляді 



  

відомої моделі Альтмана. Хоча ці показники дійсно віддзерка-

люють фінансовий стан підприємства на певний момент часу, 

вони не відповідають на питання стосовно того, наскільки стій-

кою є діяльність підприємства взагалі, і які резерви підтримки 

стійкості має підприємство. 

Значна кількість спроб застосування категорії стійкості до 

діяльності підприємств побудована на тлумаченні стійкості з 

позицій системного підходу як здатності системи зберігати свій 

стан незалежно від впливу на неї зовнішніх сил, або її здатність 

до самоорганізації, до протидії настанню стану катастрофи. Зна-

чна кількість напрацювань покладається на висновки створеної 

О. M. Ляпуновим ще в 1892 р. теорії стійкості систем, згідно 

з якою рух будь-якої механічної системи (літака, машини, сна-

ряда) залежить від початкових умов, якими є положення й шви-

дкість у момент початку руху, а також діючих на цю систему 

зовнішніх сил. Власне під впливом цієї теорії під стійкістю під-

приємства розуміють такий хід його функціонування, коли по-

казники його діяльності залишаються незмінними незалежно 

від змінювання зовнішніх обставин. 

Оскільки різноманіття практичних умов функціонування 

підприємств найчастіше не надає підстав для прямого застосу-

вання висновків з теорії стійкості систем, то пошук змістовності 

стійкості підприємства йде різними шляхами.  Тому намагають-

ся розкрити стійкість підприємства то як його гнучкість, тобто 

здатність пристосовуватися до змінених умов діяльності, то як 

здатність підтримувати заплановані значення показників діяль-

ності підприємства, то наповнюють змістом функціонування 

шляхом своєчасної реконструкції, то сталого або стійкого роз-

витку тощо. Пропонують також різні види стійкості: цінову, як 

наявність у підприємства механізму оптимального ціноутворен-

ня, економічну або фінансово-економічну, конкурентну та ін. 

Фактично ж, до теперішнього часу єдиного погляду щодо 

змісту поняття стійкості підприємства, складу її показників  не 



  

існує. Аналізуючи наявні підходи, що у тій чи іншій  мірі засто-

совуються для визначення стійкості підприємств, можна зроби-

ти наступні висновки, важливі для розуміння того, в якому на-

прямку доцільно продовжувати дослідження проблеми забезпе-

чення стійкості підприємств. 

По-перше, безліч сприйнять стійкості стосовно діяльності 

підприємств, яку демонструє світова наукова література, поки 

що не дозволяє на їх базі створити єдиний інструмент для безпо-

середнього застосування в управлінні діяльністю підприємства з 

метою підтримки його стійкого стану в зовнішньому середови-

щі. 

По-друге, існуюча система показників фінансової стійкості 

підприємств, яка є прикладом найбільш вдалого застосування 

понять, які відображають стан підприємства у зовнішньому се-

редовищі, може бути лише частиною необхідного комплексу 

показників стійкості. Вона має бути вмонтованою в більш ши-

року сукупність показників, які б в оперативному режимі реаль-

ного управління підприємством відображали рівень його стійко-

сті у різних сферах взаємодії з зовнішнім середовищем. 

По-третє, потребує розробки необхідна сукупність інстру-

ментів управління стійкістю підприємства в сучасному мінли-

вому середовищі. 

У монографії на основі проведеного семантичного аналізу 

поняття «стійкість» та дослідження предметної області його 

застосування в діяльності підприємств безліч теоретичних роз-

робок та практичних напрацювань у цій сфері зведена до кінце-

вого переліку певних парадигм застосування категорії «стій-

кість». Показано, що різні аспекти управлінської діяльності на 

підприємствах, спрямовані на підтримку їхнього функціонуван-

ня в умовах змінюваного середовища, за своєю суттю, якраз і є 

проявами управління їхньою стійкістю. Так, різноманітні інсти-

туціонально-організаційні перетворення підприємств найчасті-

ше здійснюються з метою досягти такого нового статусу підпри-



  

ємства, який би в найбільшій мірі відповідав новим вимогам ри-

нку. І це намагання «підлаштуватися» під нові зовнішні умови 

саме й відтворює характер управління стійкістю підприємства за 

парадигмою «пластиліну». У більшості випадків, коли підпри-

ємство, відчуваючи негативний тиск з боку зовнішнього середо-

вища, намагається знайти резерви для відновлення своєї діяль-

ності з метою одержання запланованих результатів, має місце 

управління стійкості підприємства за парадигмою «гуми». При 

наявності можливостей планування діяльності підприємства з 

урахуванням очікуваних змін в середовищі його функціонуван-

ня в майбутньому періоді, виникають умови для управління 

стійкістю підприємства за парадигмою передбачення. 

В роботі запропоновано єдиний підхід до формування сис-

теми показників стійкості в різних сферах взаємодії підприємст-

ва із середовищем, а також розглянуто сукупність необхідних 

інструментів управління стійкістю підприємства, до яких, окрім 

показників, належать резерви й механізми підтримки стійкості, 

як і основні вимоги до створення в межах сучасного менеджме-

нту підприємства підсистеми управління його стійкістю.  

У цілому монографія містить цілісну концепцію управління 

стійкістю підприємства в сучасних мінливих умовах ринкового 

середовища, спрямовану як на просування сучасної теорії 

управління, так і на практичне втілення представлених результа-

тів у практичну управлінську діяльність. Матеріали монографії 

відображають результати наукових розробок авторів, які пред-

ставлені наступним чином: вступ, підрозділи 1.2, 2.1, 2.2 і 2.3 

підготовлені А.М. Колосовим, підрозділи 1.1 і 1.3 та розділ 3 – 

К.А. Колосовою, підрозділ 2.4 і розділ 4 – Г.П. Штапаук. 

Монографія розрахована на керівників і менеджерів підп-

риємств, підприємців, науковців, викладачів, аспірантів і студе-

нтів. 
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СТІЙКІСТЬ  ПІДПРИЄМСТВА ЯК 

ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ :  

АКТУАЛЬНІСТЬ  

І ПРОБЛЕМАТИКА  

 
 
 
 

1.1. СТІЙКІСТЬ, ЯК КАТЕГОРІЯ СТАНОВИЩА 

ПІДПРИЄМСТВА В ЗМІНЮВАНОМУ 

 СЕРЕДОВИЩІ 

 
 

Стійкість як оціночна категорія. 

«Стійкість» відноситься до низки тих понять, які мають 

найширше застосування при описі всіляких явищ природи, техні-

ки, свідомості, людської діяльності. Стійкими можуть бути: по-

года, врожаї, видобуток копалин, становище на фронті, доходи, 

політ літака, рух, вірус, поза борця, курс валют та багато іншого. 

Стосовно різних явищ єдиний за формою термін відображає різні 

їх властивості, які, до того ж, сприймаються різними людьми по 

різному, залежно від того, хто і як розуміє поняття «стійкість». 

Поняття стійкості має безліч значень, воно неконкретне й ро-

зпливчасте, і, тим не менш, все частіше використовується як кате-

горія оцінки стану описуваного явища або об’єкта в різних сферах 

діяльності людини, про що свідчать приклади, наведені в табл. 

1.1.  



  

  Таблиця 1.1  
Приклади застосування поняття стійкості в різних сферах  

діяльності людини 

Сфера 
 

Вид 
 стійкості 

Зміст прояву стійкості 

Макроеко-
номіка  

Стійкість 
економіки 

Довгострокова рівновага між 
експлуатацією ресурсів і ро-
звитком людського суспільства  

Соціологія Соціальна  
стійкість 
особистості  

Збереження послідовності дій 
особистості й передбачуваність 
її поведінки  

Механіка Механічна 
стійкість 

Реакція на мале збурення сис-
теми, що знаходиться в механі-
чній рівновазі  

Теорія ав-
томатич-
ного управ-
ління 

Динамічна 
стійкість 

Реакція динамічної системи на 
зовнішні впливи  

Гідродина-
міка 

Гідродина-
мічна стій-
кість 

Загасання початкових збурень  
і течій рідини  

Матема-
тика, дина-
мічні сис-
теми 

Асимптоти-
чна, потенці-
альна, за Ля-
пуновим та 
ін. 

Рішення диференціального рі-
вняння (або, ширше, траєкто-
рія динамічної системи), коли 
поведінка системи мало відріз-
няється від початкової 

Чисельний 
аналіз 

Чисельна 
стійкість 

Показує захищеність алгорит-
му від помилок в обчисленнях 

Теорія ймо-
вірностей 

Статистична 
стійкість 

Збіжність частот значень ре-
зультатів вимірювання   

Мореплавс-
тво 

Остійність 
судна 
 

Максимальний кут відновлен-
ня вертикального становища й 
протидії перекиданню судна  

Авіація Стійкість 
польоту 

Здатність літака зберігати за-
даний режим польоту  

Метеороло-
гія 

Повітряна 
стійкість 

При вертикальному напрямку  
переміщень повітряних потоків 



  

У різних сферах застосування поняття стійкості відображає 

специфіку певного процесу, або явища. Останнім часом усе час-

тіше поняття стійкості застосовують у якості категорії оцінки 

стану функціонування підприємств, чому є певні підстави.  

Сучасне вкрай мінливе ринкове середовище об’єктивно ви-

суває перед кожним підприємством завдання пристосуватися до 

швидко змінюваних зовнішніх умов, що потребує формування 

такого механізму управління підприємствами, який би забезпечу-

вав своєчасне й обґрунтоване прийняття необхідних заходів для 

уникнення негативного зовнішнього впливу, а в разі неможливос-

ті його подолання – у мінімальні строки відновлювати діяльність 

на рівні прийнятних параметрів.  

Саме завдання з підвищення спроможності підприємств про-

тистояти негативним впливам непередбачуваного динамічно змі-

нюваного ринкового середовища спонукає до уведення в практи-

ку менеджменту нових категорій визначення здатності підприєм-

ства протидіяти зовнішнім впливам, серед яких значну увагу при-

ділено формуванню поняття стійкості підприємства.  

Сучасні уявлення щодо стійкості, як категорії визначення 

стану підприємства в мінливих умовах його функціонування, ві-

дображають поки що спроби створення необхідного інструмента 

управління, оскільки має місце непроста проблема вирішення до-

волі складного протиріччя між багатозначністю й невизначеністю 

самого поняття «стійкості підприємства», з одного боку, і нама-

ганням усе ж таки його використовувати у якості мірила діяльно-

сті підприємства, як дуже привабливого показника, з другого. 

 

Підходи до визначення стійкості підприємства. 

Визначення стійкості, як об’єкту управління в діяльності пі-

дприємства, навряд чи можливе на той базі, що використовується 

в інших галузях знань, що приведено в табл. 1.1. Діяльність підп-

риємства є більш складним процесом, суб’єктом управління якого 

є люди, крім того, вона відбувається за об’єктивних умов обме-



  

женості ресурсів, яких завжди недостатньо для того, що б компе-

нсувати неочікувані впливи зовнішнього середовища та наслідки 

помилок, що виникають усередині підприємства. Ці умови поро-

джують певний мотив для застосування стійкості стосовно діяль-

ності підприємств (рис. 1.1). 

 

 
Рис. 1.1. Мотив, що спонукає наукові дослідження з  

визначення й застосування поняття стійкості підприємства 
 

Проблемі стійкості присвячується величезна кількість науко-

вих досліджень, тим не менш область застосування їх конкретних 

результатів залишається дуже специфічною й має вузьку спрямо-

ваність, не відображаючи широкого спектру розуміння явища 

«стійкість» у пристосуванні до діяльності підприємств, внаслідок 

чого залишаються три наступні найважливіші проблеми: 

1) дотепер не подолано багатозначність самого поняття 

стійкості при його застосуванні  до діяльності підприємства, че-

рез що має місце змішання цілої низки таких понять як «стабіль-

Об’єктивна 
потреба в понят-

ті стійкості 
 підприємства  

у якості  
узагальненого 

показника його 
діяльності 

 

Багатозначність 
терміну  

«стійкість», 
що ускладнює  

формулювання 
цього поняття 

як  об’єкту 
 управління 

Мотив, що спонукає наукові дослідження й просування 
їх результатів у практику управління підприємствами 



  

ність», «сталий розвиток», «ефективність» та ін., які в окремих 

випадках є майже синонімічні, але дуже розрізняються при вико-

ристанні їх у ролі об’єкта управління в діяльності підприємства; 

2) через не вирішення першої проблеми з’явилася безліч тра-

ктувань змісту стійкості підприємства, які не наближають до ро-

зуміння стійкості як об’єкта управління на підприємстві; 

3) лише деякі результати мають форму кількісної оцінки 

стійкості підприємства, та ще й більшість з них базується на да-

них фінансової та балансової звітності, що унеможливлює їх за-

стосування в поточному управлінні стійкістю підприємства в он-

лайн режимі часу; 

4) виходячи з різноманітності підходів до тлумачення понят-

тя стійкості підприємства пропонуються різноманітні напрямки 

застосування заходів з  підтримки її належного стану, які не укла-

даються в межі єдиної концепції управління стійкістю підпри-

ємств. 

Сама проблематика визначення й застосування характерис-

тики стійкості підприємства випливає з праць класиків менедж-

менту, але й у них проблема стійкості підприємства як така не 

набула певного дослідження. Сама стійкість підприємства розг-

лядається ними скоріше як «фігура мови» (рос. «фигура речи»), 

яка, мов би, усім зрозуміла, тому основний акцент робився на ви-

робленні напрямків підтримання діяльності підприємств у стій-

кому стані. Відповідно це відображається і в застосовуваних ними 

термінах, до точного змісту яких не приділяють особливої уваги.  

У якості відповідних українському «стійкість» англійською 

застосовують практично як синоніми «stability», «sustainability», 

«firmness», «steadiness», «fixity»,  відповідно до українського 

«стійке підприємство» –  «sustainable enterprise», до українського 

«фінансова стійкість» – «financial steadiness» або «financial 

stability». 

Відсутність єдності розуміння суті «стійкості підприємства», 

природно, приводить до різних напрямів пошуку шляхів її забез-



  

печення. Так, зусилля П. Друкера в доданні підприємству стійко-

го характеру функціонування спрямовані на вдосконалення всієї 

системи управління у вигляді сучасного менеджменту. І. Ансоф-

фа ця ж мета спонукала на розробку основ сучасного стратегічно-

го управління, М. Портера – розробку основ підтримки конкурен-

тоспроможності підприємства, Р. С. Каплана і Д. П. Нортона – 

створення системи збалансованих показників підприємства 

(Balanced Scorecard), Г. Мінцберга – перетворення підприємства в 

ефективну організацію. 

Чисельні зарубіжні й вітчизняні публікації, присвячені стій-

кості підприємств, свідчать про серйозні зусилля, що приклада-

ють науковці та практичні працівники для адаптації теоретичної 

спадщини класиків світового менеджменту до вирішення про-

блем, пов’язаних із розробкою та запровадженням реальних ме-

ханізмів підтримки стійкого функціонування підприємств в умо-

вах сучасного змінюваного ринкового середовища. 

Основні зусилля пов’язані з пристосуванням найбільш уза-

гальнених трактувань стійкості як такої до умов діяльності підп-

риємств. З позицій системного підходу під стійкістю будь-якої 

системи розуміється здатність її зберігати свій стан незалежно від 

впливу на неї різних сил [77].  

Подібне визначення відображає скоріше стійкість «надтвер-

дого тіла» і мало підходить для характеристики динамічних про-

цесів діяльності підприємств, саме через принципову неможли-

вість їх підтримувати свою незалежність у зовнішньому середо-

вищі, оскільки саме покликання підприємства – функціонування 

заради задоволення потреб середовища, в якому воно функціонує.  

Тому формула, справедлива для системного погляду на стій-

кість, стосовно підприємств у найбільш узагальненому сенсі за-

звичай перетворюється на наступну: «стійкість підприємства – це 

такий фінансовий стан підприємства, при якому його господарсь-

ка діяльність забезпечує в нормальних умовах виконання всіх зо-



  

бов’язань підприємства перед працівниками, іншими організація-

ми й державою» [71].  

 

Види стійкості підприємства.  

Оскільки підприємство підлягає одночасно багатофакторно-

му впливу з боку зовнішнього середовища, то це спонукає бага-

тьох дослідників цієї проблеми підрозділяти поняття стійкості 

підприємства на її окремі складові: економічну, фінансову, виро-

бничу, управлінську, маркетингову, екологічну, соціально-

економічну та інші види стійкості (як це відображено на рис. 1.2).  

 
Рис. 1.2. Схема багатоаспектного тлумачення поняття  

стійкості підприємства  
 

Під економічною стійкістю підприємства найчастіше розу-

міють рівноважний збалансований стан економічних ресурсів, 

який забезпечує стабільну прибутковість і нормальні умови для 

розширеного відтворення стійкого економічного росту в тривалій 

перспективі з урахуванням найважливіших зовнішніх і внутріш-

ніх факторів [41].  

Хоча, на думку одних фахівців економічна стійкість виді-

ляється як окремий вид стійкості підприємства, інші вважають, 

що економічна стійкість визначається через низку складових, та-

ких як [13]: 

Стійкість  
підприємства 

Економічна Фінансова 

Виробнича 
Маркетингова 

Соціальна Управлінська 
Інші 
види 



  

виробнича стійкість (визначає придатність і відновлення ос-

новних фондів, ступень їх зношування); 

соціальна стійкість (визначає оборот з приймання персоналу, 

його заміщення та ін.); 

стійкість ділової активності (широта ринків збуту, обсяг реа-

лізації виробленої продукції (робіт, послуг), коефіцієнт загальної 

оборотності капіталу, фондовіддача й ін.); 

фінансова стійкість (поточна ліквідність, платоспроможність 

та ін.).  

Окремо виділяють поняття цінової стійкості, як  механізму 

забезпечення оптимального ціноутворення продукції, який дозво-

ляє із найбільшим ефектом планувати стійкий рівень прибутку, 

а також  стійкість ділової активності як оптимізацію змін на підп-

риємстві в просторово-часовому розрізі, а також наявність страте-

гії подальшого розвитку на підвищення конкурентоспроможності 

[31]. 

Виробничу стійкість уявляють як здатність до підтримки й 

розвитку сучасного рівня технології. При цьому виробнича стій-

кість безпосередньо залежить від кількості запасів сировини, об-

сягу виробництва й випуску продукції, використання нових тех-

нологій, а також швидкості реалізації продукції [36]. 

Під управлінською стійкістю пропонується розуміти швид-

кість реагування системи управління підприємством на зовнішні 

й внутрішні збурювання, її здатність зберігати баланс між зміна-

ми елементів системи й структурою управління [42]. Ринкова або 

маркетингова стійкість підприємства багато в чому залежить  

від частки ринку, утримуваною даним підприємством. Тому ре-

зонно затверджувати, що найвищий рівень стійкості демонстру-

ють підприємства-монополісти. Ринкову стійкість підприємства 

пов’язують з його конкурентоспроможністю, яка проявляється, 

зокрема, у конкурентоздатності його продукції [53]. 

Здатність до підтримки низького рівня плинності кадрів ста-

новить суть соціальної стійкості [31], на яку впливають: рівень 



  

освіти, стан ринку робочої сили, оплата й умови праці, а також 

демографічна ситуація в країні [36]. 

Під екологічною стійкістю розуміють здатність підприємс-

тва строго дотримуватися правил, норм і нормативів у галузі охо-

рони навколишнього середовища [36]. Для зняття протиріччя між 

стійкістю та постійним перетворенням підприємства при  присто-

суванні до змін середовища пропонують розглядати й оцінювати 

стійкість підприємства через поняття його гнучкості [8;12] або 

адаптації [2], інноваційного розвитку [9] або сталого розвит-

ку [79], як здатність підтримувати намічений режим функціону-

вання шляхом своєчасної реконструкції [46]. 

Приведені приклади свідчать про те, що через відсутність чі-

ткого розуміння проблеми в якості поняття стійкості вживають 

широке коло термінів, які за своїм значенням є доволі різними. 

Так, гнучкість і адаптація підприємства відображають лише 

одну зі сторін його стійкості, а саме – здатність пристосування до 

нових викликів зовнішнього середовища, але залишає в стороні 

таку властивість стійкого підприємства, як протидія негативним 

впливам ззовні. 

Намагання прирівнювати поняття стійкості й стійкого роз-

витку підприємств не витримує критики з боку того, що стосовно 

поняття «стійкий розвиток» панує формулювання Організації 

об’єднаних націй (ООН), під яким розуміють такий розвиток сус-

пільства, який дозволяє задовольняти потреби нинішніх поколінь 

«не наносячи при цьому збитку можливостям, що залишаються в 

спадщину майбутнім поколінням для задоволення їх власних пот-

реб» [78]. Усупереч з даним висловлюванням стосовно підпри-

ємств іноді застосовують поняття «сталого розвитку», під яким 

розуміють таку динаміку виробництва й реалізації продукції, при 

якій не тільки зберігається стабільно високий результат функціо-

нування підприємства, але й спостерігається його зростання [79].  

Сталий розвиток підприємства можна розглядати в якості 

свого роду компенсаційного механізму, що дозволяє підприємст-



  

ву не просто адаптуватися до впливу чинників внутрішнього й 

зовнішнього середовища, що дестабілізують стан підприємства, 

але й неухильно розвиватися. Чим інтенсивніше процес розвитку 

підприємства, тим, очевидно, менше ризик можливого відхилення 

від очікуваного результату і, відповідно, вище його стійкість. Цим 

пояснюється те, що нерідко поняття «стійкість», «стійкий роз-

виток» і «сталий розвиток» сприймаються як синоніми, хоча з 

викладеного очевидно, що ці три поняття відрізняються одне від 

одного, при чому сталий розвиток підприємства (у наведеному 

вище сенсі) може суперечити його стійкому розвитку, бо не вра-

ховує інтереси майбутніх поколінь. 

Крім того, у сучасних складних економічних умовах форму-

вання механізму управління стійкістю підприємства на основі по-

няття «сталого розвитку» практично неможливо, оскільки нерідко 

актуальним прагненням підприємства є лише підтримка беззбит-

кового рівня функціонування, а то й взагалі – виживання.  

Схематично співвідношення вказаних понять можна відобра-

зити на рис. 1.3. 

Значна кількість дослідників забезпечення стійкості підпри-

ємства під нею розуміють такий хід його функціонування, коли 

показники його діяльності залишаються незмінними та вико-

нуються всі  зобов’язання за будь-яких умов. 

В основі такого тлумачення стійкості покладена створена О. 

M. Ляпуновим в 1892 р. теорія стійкості систем, згідно з якою рух 

будь-якої механічної системи (літака, машини, снаряда) залежить 

від початкових умов, якими є положення й швидкості точок сис-

теми у момент початку руху, а також діючих на цю систему зов-

нішніх сил. На основі теореми Ляпунова можна математично 

описати очікуваний «незбурений рух», а оскільки під час руху 

система так чи інакше піддається випадковим впливам, які не 

враховуються при розрахунках, фактично має місце рух з відхи-

леннями, тобто «збурений рух». 

 



  

  
 

Рис. 1.3. Співвідношення понять «стійкий розвиток»,  
«стійкість» і «сталий розвиток» стосовно діяльності  

підприємства 
 

За Ляпуновим стійкою є така траєкторія руху системи у фа-

зовому просторі, при якій деяка точка майбутнього фактичного 

стану динамічної системи не сильно відрізняється від точки, яка 

передбачалася розрахунком руху системи, виходячи з початкових 

умов [24].  

Використання такого підходу до визначення стійкості підп-

риємства наповнює це поняття змістом надійності встановлених  

планів та відповідальності керівництва щодо їх виконання, але 

при цьому, на жаль, не визначається, у якій мірі підприємство в 

змозі підтримувати стабільну діяльність і надалі, враховуючи мо-
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жливість неочікуваного негативного впливу з боку зовнішнього 

середовища [29; 30; 89]. 

Стосовно форм організації діяльності підприємств поняття 

стійкості пропонують розглядати як вияв «організаційної гнучко-

сті» підприємства [67]. Однак відносно того, яким чином повин-

на забезпечуватися організаційна гнучкість підприємства немає 

єдиної точки зору, наприклад, організаційну гнучкість пропону-

ється визначати через готовність до випуску нових виробів [8], 

або визначати стійкість виробничого процесу через його власти-

вість підтримувати стабільний рівень вихідних характерис-

тик, або стабільно високий результат функціонування підпри-

ємства [28].   

Спроба ідентифікувати стійкість підприємства на основі не-

чітко-інтервального підходу здійснена в роботі [89].  

Зі стійкістю підприємства, як соціально-економічної системи, 

пов’язують також його можливість самоорганізації для подолання 

негативного зовнішнього впливу, чому присвячено велика кіль-

кість наукових праць [47;76; 81; 83].  

 

Визначення фінансової стійкості підприємства. 

Значна кількість дослідників приділяють основну увагу ви-

значенню та заходам забезпечення фінансової стійкості підпри-

ємства, залишаючи його стійкість в інших сферах господарської 

діяльності на другому плані [17; 21; 23; 63; 66 та ін.]. 

Найбільш просунутими в напрямку кількісного визначення 

показників стійкості діяльності підприємств є показники його фі-

нансової стійкості (у розумінні стійкості проти банкрутства), 

побудовані на основі визначення пропорцій підрозділів балансу 

підприємства, започатковані Е. Альтманом та відображені у ви-

гляді різних варіантів його Z-моделі [18; 34]. Одним зі способів 

кількісного вимірювання стану фінансової стійкості підприємства 

є модель з п’яти факторів Е. Альтмана для прогнозування банк-

рутства підприємства, яка може слугувати показником, зворотним 



  

до стану фінансової стійкості, і яка включає п’ять важливих хара-

ктеристик стану підприємства: 

Z = 1,2KОБ + 1,4KНП + 3,3KПДН + 0,6KСК + 1,0KОА, (1.1) 

де КОБ – відношення оборотних активів до загальної суми 

активів; 

KНП – відношення суми чистого прибутку або непокритого 

збитку, взятого з негативним знаком, до загальної суми активів; 

KПДН – відношення прибутку до оподаткування до загальної 

суми активів; 

KСК – відношення ринкової вартості власного капіталу підп-

риємства  до балансової вартості позикових коштів; 

KОА – оборотність усього капіталу, як відношення виручки 

до загальної суми активів. 

Узагальнення оцінки фінансового стану підприємства у ви-

гляді показника, зворотного до відображення його фінансової 

стійкості, здійснюється визначенням інтервалів значень парамет-

ра Z: 

при значенні Z нижче 1,8 вірогідність банкрутства підприєм-

ства дуже висока (складає від 80 до 100 %);  

при значенні Z у межах 1,81-2,7 вірогідність банкрутства під-

приємства висока (складає від 35 до 50 %);   

при значенні Z у межах 2,71-2,99 вірогідність банкрутства не-

значна (від 15 до 20 %); 

при значенні Z завбільшки 2,99 – вірогідність банкрутства 

дуже незначна (банкрутство є невірогідним, як найменше, впро-

довж наступних двох років). 

Очевидно, що оцінка підприємств на основі моделей Альт-

мана відображає лише один бік проблеми, а саме стан фінансів 

підприємства, яке з певною ймовірністю вказує на можливість 

утрати стійкості підприємства аж до вищої міри кризового стану 

– банкрутства. Надійність таких оцінок для підприємств України, 

звичайно ж, значно знижується через відсутність чітких процедур 

фіксації банкрутства та виходу з нього. 



  

Розуміння важливості для діяльності підприємства позитив-

них значень фінансових показників призвело до доволі поширеної 

практики визначати стійкість підприємства виключно як його 

«фінансову стійкість, під якою розуміють такий фінансовий 

стан підприємства, коли його господарча діяльність забезпе-

чує в нормальних умовах виконання всіх його зобов’язань перед 

працівниками, іншими організаціями, державою завдяки дос-

татнім доходам, які перевищують витрати підприємства» 

[16; 62].  

В. В. Ковальов стверджує, що така характеристика фінансо-

вого стану підприємства, як співвідношення його власних і пози-

чених коштів, дійсно багато в чому визначає стабільність його 

діяльності з точки зору взаємин з кредиторами та інвесторами 

[34]. На думку інших стійким вважається той фінансовий стан 

підприємства, при якому обсяг його капіталу достатній, щоб за-

безпечувати безперервність виробництва й реалізації продукції в 

раніше заданому обсязі, а також здатний повністю й своєчасно 

погашати зобов’язання з виплати заробітної плати персоналу, зі 

сплаті податків до бюджету й постачальникам за отримані від них 

поставки й послуги [6]. О. Д. Шеремет та Р. С. Сайфулін предста-

вляють фінансову стійкість підприємства як певний стан рахунків 

підприємства, що гарантує його постійну платоспроможність [84]. 

Дану думку поділяє й О. В. Грачов, визначаючи фінансову стій-

кість підприємства як надійно гарантовану платоспроможність та 

незалежність від випадковостей ринкової кон’юнктури і поведін-

ки партнерів [23]. Головна ознака стійкості, який він виділяє – це 

наявність чистих ліквідних активів, що визначаються як різниця 

між усіма ліквідними активами й усіма короткостроковими зо-

бов’язаннями на той чи інший момент часу. Л. А. Богданівська та 

Г. Г. Віноградов, у свою чергу, стверджують, що поняття фінан-

сової стійкості підприємства безпосередньо пов’язане з перспек-

тивною платоспроможністю [14]. Оскільки в умовах ринкової 

економіки здійснення й розширення процесу виробництва, задо-



  

волення різних потреб підприємства виробляються або за рахунок 

власних коштів при їх достатньому обсязі, або за рахунок позико-

вих, то велике значення має фінансова незалежність від зовнішніх 

позикових джерел. 

На думку Є. В. Негашева й О. Д. Шеремета різниця між реа-

льним власним і статутним капіталом є основним вихідним пока-

зником стійкості фінансового стану підприємства [50]. В. М. Ро-

діонова і М. А. Федотова вважають, що фінансову стійкість підп-

риємства визначає такий стан, розподіл і використання його фі-

нансових ресурсів, яке забезпечує розвиток на основі зростання 

прибутку і капіталу при збереженні платоспроможності і креди-

тоспроможності в умовах допустимого рівня ризику, ступінь фі-

нансової стійкості підприємства залежить від здатності додатко-

вої мобілізації ресурсів за допомогою випуску цінних паперів, 

наявності власних оборотних коштів,  співвідношення між влас-

ними і позиковими оборотними коштами [63]. В. В. Бочаров у 

свою чергу представляє фінансову стійкість не як групу характе-

рних показників підприємства, а такий стан його грошових ресур-

сів, який забезпечує розвиток переважно за рахунок власних кош-

тів при збереженні платоспроможності і кредитоспроможності та 

при мінімальному рівні підприємницького ризику [17]. На думку 

Г. В. Савицької: «Фінансова стійкість підприємства – це здатність 

суб’єкта господарювання функціонувати й розвиватися, зберігати 

рівновагу між активами й пасивами в мінливому внутрішньому та 

зовнішньому середовищі, що гарантує його постійну платоспро-

можність та інвестиційну привабливість у межах допустимого 

рівня ризику» [66]. 

У кількісному вимірюванні фінансова стійкість оцінюється 

безліччю показників, що відображають «ступень ліквідності» під-

приємства, структуру власного та залученого капіталу, кредитор-

ських та дебіторських зобов’язань тощо. Аналіз діяльності підп-

риємств показує, що їх економічний стан не завжди залежить від 

стану показників їх фінансової стійкості, які, скоріше, відобра-



  

жають ступень ризику втрати фінансової незалежності, привести 

до зміни власника при функціонуючому підприємстві. 

У якості конкретних інструментів визначення фінансової 

стійкості пропонують методи оцінювання платоспроможності пі-

дприємства за допомогою наступних коефіцієнтів [21].  

1. Коефіцієнт поточної ліквідності (К1):  

К1= Поточні активи / поточні пасиви  ≥ 0,25.       (1.2) 

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності (К2):  

К2 = (Поточні активи – Запаси) / Поточні пасиви ≥ 1. (1.3) 

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К3): 

К3 = (Грошові кошти + короткострокові фінансові 

вкладення) /Поточні зобов’язання  ≥ 2.                                        (1.4) 

Іншим проявом фінансової стійкості підприємства вважають 

його кредитоспроможність, що відображає здатність до одержан-

ня й своєчасного повернення кредиту при умові сплати при цьому 

належних відсотків [36].  

Для збереження фінансової стійкості важливе не тільки зрос-

тання абсолютної величини прибутків, але й їх рівня стосовно 

вкладеного капіталу або витрат підприємства, тобто рентабельно-

сті, тому рівень фінансової стійкості підприємства пропонують 

оцінювати наступними показниками [21]. 

Коефіцієнт рентабельності чистих активів (R1): 

R1 = Прибуток до оподаткування / Чисті активи.  (1.5) 

Коефіцієнт рентабельності продажів (R2): 

R2 = Прибуток / Виручка від реалізації продукції.    (1.6) 

Коефіцієнт оборотності чистих активів (R3): 

R3 = Виручка / Чисті активи.                         (1.7) 

Коефіцієнт оборотності основних засобів (R4): 

R4 = Виручка / Основні засоби.                      (1.8) 

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (R5): 

R5 = Виручка / Оборотні кошти.                    (1.9) 

Рентабельність виробництва (R6): 

 R6 = Прибуток / Витрати на виробництва.    (1.10) 



  

Застосовують і інші показники фінансової стійкості, що ха-

рактеризують стан і динаміку фінансових ресурсів підприємства у 

плані забезпечення ними процесів виробництва й усіх інших бо-

ків діяльності підприємства, зокрема, у вигляді коефіцієнтів кон-

центрації власного капіталу, фінансової залежності, маневреності 

власного капіталу, концентрації позикового капіталу, структури 

довгострокових вкладень, співвідношення позикових і власних 

коштів та ін. [39].  

Так, нерідко намагаються уніфікувати підхід до оцінювання 

стану фінансової стійкості підприємства, виділяючи абсолютний 

(або нормальний) її рівень, нестійкий та кризовий фінансовий 

стан  підприємства [17]. 

Абсолютна стійкість фінансового стану в діяльності су-

часних підприємств проявляється як украй рідке явище, вона за-

дається умовою [4]: 

З < СОС,                                     (1.11) 

де З – вартість виробничих  запасів; 

СОС – власні оборотні кошти. 

Це співвідношення показує, що покриття всіх запасів повніс-

тю відбувається за рахунок власних обігових коштів і підприємс-

тво абсолютно не залежить від зовнішніх кредиторів.  

Нормальна стійкість фінансового стану підприємства га-

рантує його платоспроможність і відповідає наступній умові [4]: 

З = СОС + ЗС,                                  (1.12) 

де ЗС – позикові кошти. 

Дане співвідношення відповідає положенню, коли покриття 

запасів і витрат відбувається за рахунок комбінування різних 

джерел коштів, як власних, так і притягнутих. 

Нестійкий стан характеризується таким порушенням плато-

спроможності, при якому можливість відновлення рівноваги збе-

рігається за рахунок поповнення джерел власних коштів і збіль-

шення власних обігових коштів [8]: 

                    З = СОС + ЗС + До,                               (1.13) 



  

де До – джерела, які послаблюють фінансову напругу (тим-

часово вільні власні кошти – фонди економічного стимулювання, 

фінансові резерви, залучені кошти, у тому числі перевищення но-

рмальної кредиторської заборгованості над дебіторською, креди-

ти банків на тимчасове поповнення оборотних коштів та ін.). 

У ситуації кризового фінансового стану підприємство пере-

буває на грані банкрутства, тому що кошти підприємства, дебі-

торська заборгованість і короткострокові цінні папери не здатні 

покрити навіть його кредиторської заборгованості й простроче-

них позичок [4]: 

З > СОС + ЗС.                                   (1.14) 

 

Від фінансової до загальної стійкості підприємства.   

Аналіз різних точок зору на зміст фінансової стійкості підп-

риємства свідчить про відсутність єдиного погляду різних авто-

рів, значна частина з яких представляє фінансову стійкість більш 

вузько, ніж варто було би.  

У розумінні більшості фахівців фінансова стійкість підпри-

ємства базується виключно на роботі фінансів, не зачіпаючи його 

роботу у сферах основного виробництва, його підготовки й об-

слуговування, закупівлі сировини, реалізації продукції та ін.  

На користь переходу від уявлень суто фінансової стійкості до 

більш узагальнених її трактувань впливає певна відносність де-

яких показників фінансової стійкості. Так, однією з найбільш яск-

равих її характеристик є платоспроможність підприємства як зда-

тність вчасно виконувати всі свої платіжні зобов’язання, що ви-

пливають із торговельних, кредитних і інших операцій платіжно-

го характеру. Але розрахунки платоспроможності завжди прово-

дяться на певну дату. У той же час, навіть якщо підприємство має 

у своєму розпорядженні незначні залишки коштів на рахунках, це 

не завжди вказує на його неплатоспроможність, оскільки додат-

кові кошти можуть з’явитися на рахунках підприємства найближ-

чим часом, також короткострокові фінансові вкладення нескладно 



  

перетворити в готівку. З іншого боку, постійна відсутність готів-

ки може привести до того, що підприємство перетвориться в «те-

хнічно неплатоспроможне», а це вже може розглядатися як не-

стійкий стан [69]. У той же час  надлишкова фінансова стійкість 

може перешкоджати розвитку підприємства, роблячи витрати  

громіздкими під гнітом зайвих запасів і резервів [58]. 

Проте фінансова стійкість хоча й необхідна, але недостатня 

умова для сталого розвитку підприємства в цілому, оскільки во-

лодіння нею є всього лише тимчасовим фактором і показники фі-

нансової стійкості підприємства, які дійсно віддзеркалюють його 

фінансове становище на певний момент часу, не відповідають на 

питання відносно того, на скільки стійкою є діяльність підприєм-

ства взагалі й у якій мірі стійкість підприємства передбачається 

на майбутнє.  

Отже, представляється очевидним, що фінансова стійкість – 

це лише складова більш багатогранної ознаки стійкості підприєм-

ства як цілого, найбільш поширені трактування якої зведені до 

табл. 1.2.  

 
Таблиця 1.2 

Перелік формулювань поняття «стійкість підприємства» 
 

Визначення поняття «стійкість»  
  
 

Автори чи 
сфера за-

стосування 

Дже-
рело 

 
Здатність системи зберігати свій стан 
незалежно від впливу на неї різних сил 

Системний 
підхід 

[71] 
 

Фінансовий стан підприємства, діяль-
ність якого забезпечує виконання всіх 
його зобов’язань перед працівниками, 
іншими організаціями, державою завдя-
ки достатнім доходам  

Райзберг Б. 
О., Лозов-
ський Л. Ш., 
Стародуб-
цева О. Б. 

[62] 

Здатність до самоорганізації Пригожин І.  [60] 
Протидія настанню стану катастрофи 
системи  

Томпсон 
Дж. М. Т. 

[74] 



  

Продовження табл. 1.2 

Здатність підприємства підтримувати 
намічений режим функціонування шля-
хом своєчасної реконструкції 

Мазур І. І., 
Шапіро В. Д.  

[46]  

Явище інноваційного або сталого розви-
тку підприємства 

Аніскін Ю. 
П. 

[5] 

Прояв «гнучкості», тобто властивості 
пристосування до змінюваних умов дія-
льності 

Білий М., 
Приходько 
В., Лузін О. 

[8; 
45] 
 

Як готовність до зміни програми виро-
бів  

Блехерман 
М.  

[12]  

Як імовірність настання стану банкрутс-
тва підприємства   

Альтман Е. [34] 

Здатність підтримувати рівень заплано-
ваних показників діяльності  

Іванов В. Л. [29; 
30] 

Здатність підтримувати стабільність 
економічних показників діяльності  

Кульбака Н. [41] 

Здатність підтримувати рівень заплано-
ваних показників діяльності підприємс-
тва в межах нечіткого інтервалу значень 

Ячменьова 
В. М. 

[89] 
 

Властивість систем до самоорганізації в 
зовнішньому середовищі  

Ферстер Г.,  
Хакен Г. 

[76; 
81] 

Як інституціональний механізм розвит-
ку соціально-економічних систем 

Чістілін Д. 
К., Ліхоно-
сова Г. С. 

[83; 
43] 

Як сукупність проявів фінансової стій-
кості 

Баканов 
М.І, Богда-
новская 
Л.А., Кова-
льов В. В., 
Шеремет О. 
Д., та ін.  

[6; 
14; 
23; 
35; 
50; 
63; 
 84] 

 

Подальший розгляд проблеми визначення поняття стійкості 

підприємства як об’єкту управління потребує проведення семан-

тичного і синергетичного аналізу, що здійснено у наступному 

підрозділі. 



  

1.2. СТІЙКІСТЬ: СЕМАНТИЧНИЙ  

І СИНЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

 
Багатозначність стійкості. 

Формулюванню поняття «стійкість підприємства» у вигляді, 

що задовольняє для використання в якості об’єкта управління, 

може допомогти семантичний (тобто змістовний) аналіз безлічі 

значень терміна «стійкість» і феномена його такого широкого за-

стосування. 

Представляється очевидним, що сама багатозначність термі-

ну «стійкість» забезпечує універсальність його використання 

для характеристики стану різних явищ, процесів, об’єктів. З іншо-

го боку, необхідно чітке розуміння того, що є загальним для всіх 

варіантів використання терміну «стійкість», що і пояснює його 

застосування стосовно до величезної сукупності описуваних 

явищ. Аналізуючи спектр значень терміну «стійкість», бачимо, 

що те особливе, що формує загальне в різноманітності його засто-

сування, не залежить ні від сфери або галузі існування описувано-

го явища, ні від його фізичного стану, ні приналежності до явищ 

природи, або людської діяльності. Якби це було не так, то стосов-

но до конкретного явища, яке описується поняттям стійкості, її 

значення сприймалося однозначно, хоча б, фахівцями даної сфе-

ри. Насправді цього немає, у результаті чого, наприклад, один аг-

роном розуміє термін «стійкі врожаї» як характеристику даного 

явища в розрізі ряду років, інший – незалежно від погодних умов, 

третій – за обсягом вирощеного зерна, урожайності в центнерах 

на гектар чи за іншого ознакою. Також і під «стійким польотом» 

можна розуміти політ на одній висоті, або з однією швидкістю, у 

заданому напрямку, а також – у відповідності з графіком та ін. 

На перший погляд, така практика використання неоднознач-

но сприйманого поняття суперечить логіці, одним із завдань якої 

– формування передумов для отримання істинного знання про 

предмет дослідження. Тим більше, це не узгоджується з матема-



  

тичною логікою, яка прагне до однозначності, без якої неможливо 

забезпечити умови довести математичні висновки. Також це 

вступає в певне протиріччя й з принципами інформатики, згідно 

з якою всякий процес комунікації припускає таку форму кодуван-

ня інформації відправником, яка б однозначно сприймалася й де-

кодувалася одержувачем, чого абсолютно не існує при кодуванні 

вихідної інформації про називаний об’єкт або явище при викори-

станні терміну «стійкість». 

Таким чином, пояснення даному явищу слід шукати в іншій 

площині, а саме – у мовній логіці, яка ґрунтується на принципах 

формування людської мови, закріплених граматичними категорі-

ями даного мови. 

Одним з таких принципів побудови людської мови є її ком-

пактність, під якою слід розуміти властивість мови забезпечити 

комунікативний процес мінімальними граматичними й словарни-

ми засобами. З цієї точки зору є зручним (саме це й демонструє 

досвід розвитку людських мов) передавати різну інформацію за 

допомогою одних і тих самих слів, хоча, і з утратою щодо точно-

сті переданої інформації, як це демонструє застосування терміну 

«стійкість». 

Однак, мовна компактність виявляється й у таких випадках, 

коли для передачі якогось повідомлення з очікуваною для одер-

жувача відповіддю використовується безліч різних термінів, які, 

по суті, повідомляють одне й те саме. Словами «все гаразд», «но-

рмально», «за планом», «о’кей» і безліччю подібних передається 

деяка інформація про стан суб’єкта при відповіді на питання «як 

справи»? Тобто, застосування безлічі рівноцінних словникових 

форм в одному й тому самому повідомленні, тим не менш, демон-

струє ту саму мовну компактність, яка тепер проявляється в об-

меженні засобів вибору необхідної відповіді. Зрозуміло, що 

спроба дати розгорнуте пояснення стану суб’єкта, якому задане 

дане питання, вимагало б більш складного мовного оформлення 

та глибшої мовної підготовки суб’єктів комунікації. 



  

Спробуємо встановити межі застосування терміну «стій-

кість», а також випадки, коли дане поняття не застосовується, ви-

користовуючи змістовний (або семантичний) аналіз. Для цього 

розглянемо поняття стійкості в контексті можливих антонімічних 

і синонімічних пар. 

Перша антонімічна пара: «стійке-нестійке (тобто змінне)». З 

даної антонімічної пари випливає розуміння «стійкого» як «не-

змінного». Однак, така синонімічність є лише стилістичною. На-

справді поняття «стійкість» не застосовується до незмінних явищ: 

для характеристики незмінної орбіти обертання Землі, відстані 

між Києвом і Львовом, відношення довжини окружності до її діа-

метра та ін. 

З синонімічної пари понять: «незмінний» = «постійний» фо-

рмально виплаває й синонімічність «стійкого» і «постійного». 

Однак це не так, що можна пояснити наступними обставинами. 

 

«Постійне» (як стійке) не означає «незмінне».  

Поняття «постійний» однозначно, воно не допускає міри сво-

го вимірювання. Стилістично некоректні вирази: «більш постій-

ний», «менш постійний». Тоді як для стійкості, навпаки, допус-

тима деяка міра даної властивості. Процес або явище можуть бути 

«більш стійкими», або «менш стійкими». Тобто «постійність або 

сталість (суто українською)» – абсолютна властивість, тоді як 

«стійкість» – відносна. 

Звідси робимо висновок: синонімічність «стійкого» і «пос-

тійного» – лише стилістична фігура, застосовувана внаслідок 

принципу компактності мови, вона уникає відображення змістов-

ного (семантичного) відмінності між цими поняттями, яке в бага-

тьох випадках є незначним. 

Характерно, що семантичне розходження між поняттями 

«стійкого» і «постійного» при їх стилістичній синонімічності за-

лишається поза увагою лінгвістів. 



  

У тлумаченні терміну «стійкий» Словником С. І. Ожегова 

можна побачити наступні три його значення [54]: 

1) такий, що стоїть, тримається твердо, не вагаючись, не па-

даючи (наприклад, стійка опора); 

2) відновлюється після незначного відхилення (наприклад, 

стійка рівновага); 

3) не схильний до коливань, постійний, стійкий, твердий. 

Відповідно до третього пункту даного тлумачення можна ви-

вести рівність понять «сталого» і «постійного», проте дана рів-

ність є лише стилістичною, тобто такою, що допускається до 

застосування в мові. Що ж стосується змістовності значень по-

няття «стійкий», то слід визнати, що третій пункт визначення 

Словника С. І. Ожегова, так само, як і два перших, характеризу-

ють стійкість як властивість явищ, які, по суті, є незмінними. 

Тобто «постійний, твердий, не схильний до коливань і стійкий», 

за С. І. Ожеговим, відносяться до явищ, які, залишаючись такими 

в даний момент, у принципі можуть коливатися, проявляти деяку 

непостійність, нестійкість і т. д. Звідси, користуючись принципом 

від «зворотного», можемо отримати наступний логічно вивірений 

семантичний висновок: «постійне», застосовуване як синонім 

«стійкого», – не є «незмінним». 

 

Стійке – ознака постійного в змінюваному.  

Як бачимо, «стійке», яке не може ставитися до незмінних 

явищ, відноситься до явищ «мінливих», тобто таких, що прояв-

ляють себе як «постійні», але в принципі можуть змінюватися. 

Звідси робимо логічно вивірений семантичний висновок: «стій-

кість виражає ознаку сталості в мінливому». Наявність проти-

лежних ознак «сталого» і «мінливого» в наведеній формулі, до-

зволяє віднести її до поняття «оксюморона», яким є стилістична 

фігура поєднання слів з протилежними значеннями [70]. Відобра-

зимо результати проведеного аналізу сфери застосування терміну 

«стійкість» схемою на рис. 1.4. 



  

 
Рис. 1.4.  Сфери застосування  терміну «стійкість» 
 

Хоча оксюморон і є «стилістичною помилкою», що відобра-

жає поєднання непоєднуваного, його застосування якраз і призна-

чене для створення певного стилістичного ефекту, спрямованого 

на вирішення нез’ясовного явища або ситуації. Це й пояснює за-

стосування категорії «стійкість» у всіх випадках, коли необхідно 

охарактеризувати поєднання сталості-змінності описуваного 

явища. Висновок про основний зміст стійкості, як ознаки постій-

ності  мінливого явища, дозволяє: 

по-перше, звести величезну безліч формулювань поняття 

«стійкість» до шести змістовним парадигм, які проявляються у 

величезній безлічі випадків застосування даного терміну (наведе-

но в табл. 1.3); 

а по-друге, проаналізувати співвідношення змістовних зна-

чень терміну «стійкість» і безлічі його синонімів, що представлені 

в табл. 1.4. 

 
 

Застосування терміну «стійкість» 

Об’єкти та явища   
 

НЕЗМІННІ  ЗМІННІ 

ЗАСТОСО-
ВУЄТЬСЯ  

як міра постійно-
го в змінюваному 

(ефект  
оксюморона) 

НЕ  
ЗАСТОСОВУ-

ЄТЬСЯ, бо підмі-
няє абсолютну  

властивість 
відносною 



  

Змістовні парадигми «стійкості». 
Приведемо основні змістовні парадигми терміну «стійкість», 

що є об’єктом даного дослідження,  у табл. 1.3. 
Таблиця 1.3 

Основні змістовні парадигми терміну «стійкість» 
стосовно різних об’єктів або явищ  

   

№ Змістовне 
значення 
стійкості 

Приклад 
об’єкта 

або  
явища 

Чим  
забезпечується 

 

Наслідки 
втрати й 

відновлен-
ня 

1 Здатність 
зберігати 
свій стан 
не зважа-
ючи на  
вплив зо-
внішніх 
сил 

Абсолют-
но тверде 
тіло  

Аксіоматична уста-
новка 

Відсутні 

Жорстка 
констру-
кція 

Наявністю запасу 
міцності понад сили 
впливу 

Відсутні 

Гральний 
кубик 

Конструкцією, що 
завжди залишає на 
будь-якій грані 

Відсутні 

Хімічний 
елемент 

Байдужістю до 
впливу іншого хімі-
чного елементу  

Відсутні 

Фінансова 
стійкість 

Перевищенням фі-
нансових резервів 
можливих платежів 

Відсутні 

2 Здатність 
підтриму-
вати від-
хилення 
від приз-
наченого 
стану в 
певних 
межах (за  
теоремою 
Ляпунова) 

Будь-
який про-
цес 

Механізмами регу-
лювання та  компен-
сації втрати стійкос-
ті  

Компенса-
ційні ви-
трати ене-
ргії, мате-
ріальних 
ресурсів, 
коштів 

Робота 
підприєм-
ства 

Механізмами підт-
римки  стану показ-
ників у запланова-
них межах 

Додаткові 
фінансові 
витрати  



  

Продовження табл. 1.3 

3 Іманентна 
(внутріш-
ньо обу-
мовлена)  
можли-
вість по-
вертатися 
до мину-
лого стану 

Іграшка 
«Іван-
встанька» 

Конструкцією Енергети-
чні витра-
ти понов-
лення ста-
ну  

Гума 
 

Фізичними власти-
востями  

4 Можли-
вість по-
вертатися 
до мину-
лого стану 

Судно Конструкцією Витрати з 
відновлен-
ня плаву-
чості судна  

Підпри-
ємство  

Механізмами управ-
ління стійкістю 

Витрати з 
підтримки 
й віднов-
лення ста-
ну 

5 Можли-
вість ада-
птуватися 
до сил 
впливу 
шляхом 
власного 
змінення  

Пластилін Фізичними власти-
востями   

Зміна 
об’єкту  

Лінія 
оборони 
 

Можливостями ма-
неврування  

Витрати 
маневру-
вання  

Підпри-
ємство  

Можливостями рео-
рганізації, зміни 
продукції тощо 

Витрати 
перехідно-
го періоду 

 
 
6 

Здатність 
до враху-
вання по-
треб май-
бутніх по-
колінь за 
формулю-
ванням 
ООН 

Стійкий 
розвиток 
суспільс-
тва, галузі 

Механізмом сумар-
ного врахування ви-
год і втрат сучасного 
й майбутніх поко-
лінь 

Витрати 
або втрати 
теперіш-
нього часу 
заради 
майбут-
нього 
 

Стійкий 
видобу-
ток 
 

Механізмом ураху-
вання видобутку й 
запасів природних 
ресурсів без їх ви-
снаження  



  

Дані приведеної табл. 1.3 доводять, що різні змістовні зна-

чення утворюються завдяки застосування певних засобів забезпе-

чення стійкості, що відповідають даному її значенню.   

Кожна із семантичних парадигм стійкості, приведених в 

табл. 1.3,  може призводити, або не призводити до певних наслід-

ків утрати стійкості в даному значенні, що можна оцінити показ-

никами різної природи. При зіставленні значень безлічі синонімів 

терміну «стійкість» з його 6-ю змістовними парадигмами, скорис-

таємося даними щодо кількості вживаних синонімів стійкості, 

яких, наприклад, згідно з «Словником російських синонімів» на-

лічується 45 слів, що приблизно відповідає даному положенню й 

в українській мові. На більше, ніж 20 синонімів стійкості, як за-

стосовуваного терміну економіки, вказує «Економічний словник» 

[70]. Наведені далі в табл. 1.4 дані показують, що вся безліч сино-

німів стійкості зводиться до шести виявленим її змістовним пара-

дигмам, наведеним у попередній табл. 1.3. 

Таблиця 1.4  
Змістовні значення синонімів терміну «стійкість»  

 

Синонім,  
група  

синонімів 

Змістовне   
значення 

Відповідність значенню 
терміну «стійкість» 

№ 
пара-
дигми 

Особливості   
відповідності 

Постійність Абсолютна 
незмінність 

Не застосовується як 
синонім стійкості 

Стабільність, 
незмінність, 
константність 

Відносна постій-
ність змінного 

1-4 – 

Живучість,  
витривалість, 
стійкість,  не-
зламність, не-
порушність, 
невразливість 

Самозбереження  
свого стану в 
умовах зовніш-
нього впливу  

2,3,5 – 



  

Продовження табл. 1.4 

Резистент-
ність, опір-
ність  

Опірність зовні-
шнім  силам 

1  

Надійність  Очікування збе-
реження свого 
стану у випадку 
зовнішнього 
впливу 

1  

Кредитоспро-
можність  

Очікування мож-
ливості отримати  
кредити для збе-
реження свого 
фінансового ста-
ну  

3 Звуження змісту 
3-ї парадигми 
(повертатися до 
колишнього ста-
ну) фінансовою 
сферою 

Вибухо –, віб-
ро –, погодо –, 
сейсмо –, тер-
мостійкість, 
непотоплюва-
ність 

Опір зовнішнім 
силам 

1 Звуження змісту 
1-ї парадигми 
(зберігання сво-
го стану) опором 
до одного зов-
нішнього  
37н.37тору 

 

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, 

що, яким би широким не був «узус» (застосування) терміна стій-

кість для відбиття ознаки стійкості мінливих явищ, смислове зна-

чення стійкості обмежується 6-ю виявленими смисловими пара-

дигмами, що й пояснює феномен широкого застосування терміна 

«стійкість», як потужного мовного засобу забезпечення компакт-

ності мови при визначенні шестизначного поняття. 

 

Співвідношення стійкого й нестійкого. 

Загальним недоліком існуючих підходів до формулювання 

поняття  стійкості підприємства, особливо, у практиці пострадян-

ських країн, є детермінація лише позитивної сторони цього яви-

ща, а саме – стійкого стану, який підтримує або повинно підт-



  

римувати підприємство, залишаючи без уваги зворотний за зміс-

том його стан, а саме – нестійкий. Такий підхід цілком зрозумі-

лий з позицій існуючих раніше в СРСР умов планово-

централізованої економіки, де нестійкі стани окремих підпри-

ємств не допускалися, а у випадках їх прояву – долалися цілісною 

системою господарювання. В умовах сучасного змінюваного рин-

кового середовища підприємство опиняється як у стійкому, так і 

нестійкому стані, що потребує розглядати стійкість та формувати 

механізм управління нею з урахуванням співвідношення двох 

протилежних станів підприємства – стійкого й нестійкого. 

Представимо процес зміни стійкого стану об’єкту або явища 

на нестійкий під впливом зовнішніх сил, що переважають можли-

вості спротиву, схемою на рис. 1.5.  

  

 
Рис. 1.5. Процес зміни стійкого стану об’єкту або явища  
на нестійкий під впливом більш значних зовнішніх  сил 

 

Звернемо увагу на наслідки втрати стійкого стану об’єкта чи 

явища. З наведеної в табл. 1.4 характеристики парадигм стійкості 

видно, що тільки 1-я парадигма відображає таке смислове значен-

ня стійкості, втрата якої не призводить ні до яких наслідків. Не-

обхідно звести всю безліч різних наслідків утрати стійкості для 

будь-якого об’єкта чи явища до єдиного розуміння наслідків, що 

виникають. Одним з таких розумінь, що дають конструктивний 

підхід до відмінності стійкого й нестійкого, може бути розуміння 

під утратою стійкості втрату функціональності, що проілюстру-

ємо низкою прикладів стосовно до різних парадигм стійкості. 

Утрата 
стійкого 
стану  

Межа 
стійкості  

Нестійкий 
стан 

 

Наслідки 
втрати 

стійкості  

Напрямок розвитку процесу 



  

Нестійкість як утрата функціональності.  

Перш, користуючись принципом «від зворотного», покаже-

мо, що збереження стійкості об’єктами і явищами відповідно з 

першою парадигмою (коли через неможливість утрати стійкості 

відсутні й наслідки її втрати) є нічим іншим, як збереженням сво-

єї функціональності, що схематично продемонстровано на рис. 

1.6. 

 

а) б)  

Рис. 1.6. Ілюстрація прояву стійкості без наслідків утрати 
 функціональності (1-а парадигма): 

а) стійкість гори; б) стійкість грального кубика. 

 

Перший з приведених на рис. 1.6  прикладів – стійкість гори 

(а) –  відображає її неухильний спротив будь-якому впливу з боку 

середовища, наслідком чого є те, що гора залишається на місці, а 

відтак, не втрачає свого призначення (або своєї функціональнос-

ті). Другий приклад – стійкість грального кубика (б) – демон-

струє також його повну стійкість, яка досягається іншим чином, 

коли при будь-якому зовнішньому впливі (киданні кубика) він 

проявляє стійкість тим, що легко змінює грань, на якої він вияв-

ляється, не втрачаючи власної стійкості, тобто не втрачаючи своєї 

функціональності.  

Утрата стійкості при всіх інших парадигмах у кінцевому ра-

хунку також призводить до втрати функціональності розглянуто-

го об’єкта чи явища, й саме відновлення їх функціональності й 

вимагає різних енергетичних, матеріальних, фінансових та інших 

витрат. Очевидно, що наслідки втрати стійкості для різних 



  

об’єктів і явищ також різні. Якщо відхилення польоту літака від 

планової траєкторії (1-я парадигма стійкості) потребує для повер-

нення до стійкого польоту лише додаткових зусиль зі зміни нахи-

лу рулів, то у випадку перевороту судна (4-я парадигма стійкості) 

виведення його з нестійкого стану зажадає величезних зусиль і 

коштів з підняття судна й повернення його до роботи. 

Аналогічно можна трактувати втрату стійкості підприємства, 

яка призвела до його призупинення, оголошення банкрутства або 

вимушеного продажу, що цілком відображає втрату підприємст-

вом функціональності, під якою, згідно з Господарським кодек-

сом України, є «…задоволення суспільних та особистих потреб 

шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-

дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності» [22].  

Саме боязнь утрати функціональності підприємства – а це 

можливості продовжувати свою діяльність – рухає людьми в їхніх 

спробах сформулювати поняття стійкості, ознак її втрати, оцінки 

наслідків цього і, нарешті, створення механізмів управління стій-

кістю в інтересах суспільства. 

Очевидно, що створення механізмів управління стійкістю по-

требує вирішення наступних питань: 

● формулювання поняття стійкості, як об’єкта управління; 

● визначення ознак зміни стадій процесу втрати стійкості, 

ознак стану нестійкості, наслідків утрати стійкості; 

● формування метрик і методів оцінки стану об’єкта на шкалі 

стійкості-нестійкості. 

 

Механізми стійкості об’єктів і явищ. 

Для пошуку відповідей на поставлені вище питання розгля-

немо зворотний процес – формування стійкості або підвищення 

її рівня для об’єктів і явищ різної природи. 

1. Стійкість фізичних, біологічних та інших природних явищ, 

що виявляється при їхньому існуванні та функціонуванні, обумо-



  

влюється внутрішньою взаємодією фізичних сил, хімічних, біоло-

гічних та інших процесів. 

2. Стійкість предметів – продуктів людської діяльності (ма-

шин, механізмів, гребель та ін.) забезпечується їх конструкцією й 

технологією. 

3. Стійкість соціально-біологічних систем (життя бджіл та 

ін.) забезпечується їхньою внутрішньої самоорганізацією, закріп-

леною генетичним шляхом, тобто, здійснюваною без явного 

суб’єкта організування. 

4. Стійкість соціальних ергатичних систем (за участю лю-

дини), до яких відносяться й підприємства, також забезпечується 

їх самоорганізацією, але здійснюваною під керівництвом певного 

суб’єкта, що бере на себе відповідальність за функціонування си-

стеми. 

Як бачимо, забезпечення стійкості для об’єктів 3-ї і 4-ї кате-

горій здійснюється за допомогою їх внутрішньої самоорганізації, 

що є об’єктом вивчення науки синергетики. 

Категорія самоорганізації в синергетиці є базовою при пояс-

ненні природи виникнення та існування безлічі явищ, систем при 

відсутності явного суб’єкта, що сприяє їхньому породженню й 

функціонуванню, що давало не позбавлене ґрунту уявлення про 

ніби то наявність вищестоящої «надсили», бога й т.д. 

Дослідження останніх десятиліть у фізиці, біології та інших 

сферах, що продемонстрували виникнення стійких явищ у вигляді  

самоорганізації хаотичних процесів, дали підставу дослідженням 

і соціально-економічних систем з позицій синергетики [65]. Осо-

бливості самоорганізації в системах залежать від ступеня їх відк-

ритості-закритості, а також від наявності або відсутності в них 

власних суб’єктів управління. Формально закритими вважаються 

системи, в яких міцність внутрішніх зв’язків перевершує силу зо-

внішнього впливу, і, навпаки, відкритими є системи, що існують у 

поле переважних зовнішніх сил. Формально мають місце наступні 



  

типи систем і, відповідно, їхніх умов самоорганізації що ілюструє 

схема на рис. 1.7. 

 

 
 

Рис. 1.7. Чотири типи систем стосовно умов самоорганізації  
 

Найбільше розрізняються умови самоорганізації між 1-м 

типом (відкриті системи без суб’єкта управління) і 4-м (закриті 

системи із суб’єктом управління). Вважається, що суб’єкт управ-

ління в системі: 

по-перше, сприяє опірності системи зовнішнім силам; 

а по-друге, проводить відновлення системи в разі її руйну-

вання на основі виробленої стратегії, плану, а не в порядку «чис-

тої» самоорганізації. 

Тому спочатку увагу дослідників самоорганізації було на-

правлено на відкриті системи без суб’єкта управління – фізичні, 

хімічні, біологічні об’єкти і явища, які під впливом переважних 

зовнішніх сил частіше руйнуються, після чого в них поновлюєть-

ся процес внутрішньої самоорганізації (1-й тип). 

На перший погляд, становище підприємства, що має власний 

суб’єкт управління, важко віднести до даного типу систем. На-

справді ж, у процесі глобалізації ринку й посилення конкуренції 

умови функціонування підприємств (щодо закритих систем з вла-

сним суб’єктом управління – 4-й тип) усе менше відрізняються 

від умов функціонування відкритих систем 1-го типу.  

По-перше, все більше стає очевидним, що абсолютно відкри-

тих, як і абсолютно закритих систем не існує. 

Відкриті системи Закриті системи 

Без явного  
суб’єкта 

З явним 
суб’єктом  

1 
2 3 

4 



  

По-друге, необхідно враховувати, що найновіші загально-

наукові погляди стосовно суті невизначеності ринкового се-

редовища значно змінилися. Відомо, що певна невизначеність 

взагалі об’єктивно притаманна ринковій економіці, що від-

значали ще економісти ХIХ століття, передрікаючи економіці 

й бізнесу вічну боротьбу з нею. Однак, раніше під невизначе-

ністю ринкового середовища здебільшого вважали невідо-

мість її майбутніх станів, на подолання якої й спрямовували 

величезні зусилля щодо прогнозування очікуваних трендів. 

Протягом же останніх 50 років, а особливо зараз, під впливом 

світової фінансово-економічної кризи, приходить інше розу-

міння невизначеності, не просто як невідомості, а саме як ха-

отичності, про що вперше висловився Пітер Друкер, який ви-

значив в 1985 році подальший розвиток ринку як «епохи без 

закономірностей» [90]. 
У таких умовах підприємство разом зі своїм суб’єктом 

управління  опиняється в ситуації, що не дуже й відрізняється від 

ситуації стосовно систем без власного суб’єкту керування, оскі-

льки найчастіше неможливо передбачити, у якому напрямку слід 

реорганізувати роботу підприємства. Сказане свідчить про мож-

ливість перенесення понять синергетики на умови функціонуван-

ня підприємств у мінливому середовищі. 

 

Стійкість як атрактор самоорганізації системи. 

Безліч неврахованих зовнішніх факторів, що впливають на 

відкриту систему і приводять її до нестійкого стану, стають сти-

мулом її внутрішніх перетворень, які за аналогією з асимптотою 

наближають систему до нового, відносно стійкого стану. 

Такі асимптотичні стійкі стаціонарні стани, до яких прагнуть 

будь-які відкриті системи, називають атракторами. Таким чи-

ном, процес утрати стійкості, що призводить до нестійкого, або 

хаотичного стану системи, змінюється процесом самоорганізації в 

напрямку атрактора, тобто чергового відносно стійкого стану, що 



  

певним часом відповідає умовам, які склалися в зовнішньому се-

редовищі (за схемою на рис. 1.8).  

 

 
Рис. 1.8. Схема процесу втрати й відновлення стійкого 

стану 
 

Атрактори, на відміну від інших традиційних інструментів 

дослідження суспільних процесів методами математичного аналі-

зу, програмування та ін., відрізняються такою найважливішою 

властивістю як інваріантність, тобто незалежність від поперед-

нього стану розвитку процесу. Дана властивість має дуже важли-

ве світоглядне й практичне значення, оскільки завдяки цьому ат-

рактори можна вивчати без вияснення історії виникнення й роз-

витку масових процесів, безлічі чинників, що на це впливали, а 

лише самі стаціонарні стани, до яких вони еволюціонують.  

Дане розуміння процесу відновлення стійкості різних 

об’єктів і явищ завдяки внутрішній самоорганізації необхідно за-

стосувати до забезпечення стійкості підприємств. При цьому не-

обхідно уточнити, що слід вважати крайнім станом утрати стійко-

сті для підприємства й наскільки процес утрати й відновлення 

стійкості може проходити безперервно відповідно до схеми, на-

веденої на рис. 1.8. Якщо внаслідок утрати стійкості відбулося 

призупинення діяльності підприємства вважати призупинення 

його діяльності, то процес відновлення стійкості не може почина-

тися негайно, у загальному випадку круговорот процесів утрати й 

Стійкий 
стан 

Нестій-
кий стан 

Утрата 
стійкості 

Самоорганізація в напрямку 
певного атрактора 



  

відновлення стійкості має характер наступної схеми, наведеної на 

рис. 1.9. 

 

 
 

Рис. 1.9. Схема процесів утрати й відновлення стійкості 
підприємства 

 

Утрата стійкості підприємства з позицій теорії ката-

строф. 

Уточнення наведеної на рис. 1.9 схеми потребує відповіді на 

наступні питання. 

● Яким чином повинна здійснюватися самоорганізація все-

редині підприємства при відновленні своєї стійкості? 

● Як виявити ознаки атрактора, до якого слід прагнути підп-

риємству при відновленні своєї стійкості? 

● На основі яких ознак можна впевнитися в тому, що стан 

стійкості досягнуто? 

● Які ознаки можуть свідчити про початок чергового процесу 

втрати стійкості? 

Реалізація 

Ознака атрактору 
стійкого стану 

Час 

Твд Твф Твт Тс 

Тс – період відносної стійкості; 

Твт – період втрати стійкості (кризи); 

Твф – період втрати функціональності; 

Твд – період відновлення стійкості. 



  

Неминучість простоювання підприємства в разі призупинен-

ня своєї діяльності вимагає кваліфікації наслідків утрати стійкості 

для підприємства в термінах сучасної теорії катастроф. 

Скористаємося загальнотеоретичними поглядами на спів від-

ношення стійкого й нестійкого в розвитку систем з позицій су-

часної теорії катастроф за умов, коли процеси втрати й віднов-

лення стійкості відбуваються неминуче за схемою на рис. 1.8. До-

слідження у сфері природознавства, техніки та інших свідчать про 

превалювання нестійких процесів різної природи, що саме при 

досягненні ними крайніх точок нестійкості можуть виникати 

явища самоорганізації, завдяки чому визначається нова структу-

ра, яка виникає за всяким порогом нестійкості [51]. 

Отже, стан таких систем перебуває або в нестійкому процесі 

втрати чи відновлення стійкості, або в одному з наступних двох 

відносно стійких станів: 

1) стану функціональності (найвищої стійкості); 

2) стану дисфункціональності (повної втрати стійкості). 

Перехід до стану повної втрати стійкості може відбуватися 

двома шляхами: еволюційним або революційним. Останній варі-

ант найбільш характерний для нестійких технічних систем. Рево-

люційний, вибуховий характер проходження крайньої точки не-

стійкості привертає особливої уваги, оскільки не залишає часу 

дослідити процес переходу з нестійкого стану до стану повної 

втрати функціональності, а відтак, завчасно прийняти необхідних 

заходів з попередження таких наслідків. Такий тип утрати функ-

ціональності прийнято називати катастрофою, характерною особ-

ливістю якої є накопичення незначних погано спостережуваних 

змін (у даному випадку – кроків утрати стійкості), які в один мо-

мент переводять систему з нестійкого стану до стану втрати фун-

кціональності. 

Для пояснення можливості використання цих підходів стосо-

вно діяльності підприємств звернемося до формулювання стійко-

сті технічних систем як властивості вертатися до стану рівноваги 



  

після малих відхилень їх із цього стану. Так поводиться закріпле-

на двома кінцями вигнута в одну сторону пружна сталева пласти-

на, яка після деякого натискання на неї вертається у вихідний 

стан, поки чинність протидії пружини перевищує чинність зовні-

шнього впливу. У деякій подобі формулюється остійність судна, 

як його здатність протистояти зовнішнім силам, що викликають 

його крен, і вертатися в первісне положення рівноваги завдяки 

тому, що момент опору, надаваний силою плавучості судна, пе-

ремагає обертальний момент, викликуваний додаванням чиннос-

тей  вітру й хвиль. 

Якщо чинність впливу на пружну пластину або борт судна 

долає чинність опору, то об’єкт переходить в інший стан: пружи-

на – вигинається в протилежний бік, а судно перевертається. У 

цих випадках зміна стану об’єкта розглядається як катастрофа, 

можливість якої обумовлена тим, що чинності зовнішнього впли-

ву на об’єкт досягли певного значення, різного для кожного 

об’єкта, але яке переводить його з одного стаціонарного стану в 

інший. Очевидно, що пружна пластина може бути переведена в 

колишній стан завдяки додатковому зусиллю, а судно вертається 

у вихідний стан завдяки можливостям, закладеним у його конс-

трукції, або за умов його підняття та відновлення функціонуван-

ня.  

Подібним чином підприємство в період кризи перетерплює 

негативний зовнішній вплив, який виражається в погіршенні його 

економічних і фінансових показників аж до втрати можливості 

продовжувати свою діяльність.  

І хоча втрата функціональності підприємства, що виявляєть-

ся в припиненні його діяльності, може проходити поступово, за 

величиною зусиль, необхідних для відновлення його роботи, су-

мою фінансових витрат та соціальних наслідків, є всі підстави  

такий стан утрати стійкості вважати катастрофічним, або ста-

ном кризи стійкості. І це повною мірою відчувається як праців-



  

никами підприємства, що втратили засоби до існування, так і його 

власниками, кредиторами, споживачами продукції та іншими. 

Особливістю є те, що еволюційний характер утрати стійкості 

підприємством, на відміну від вибухового переходу до подібного 

стану технічною системою, надає суб’єкту управління переваги  

відслідковувати процес утрати стійкості й утручатися до нього 

для уникнення катастрофи припинення діяльності. При цьому 

можливі різні стратегії підтримки стійкості підприємства, однак 

центральним питанням тут є визначення того моменту процесу 

втрати стійкості, пропуск якого означає втрату останньої можли-

вості запобігти неминуче припинення діяльності підприємства. 

Такий момент у процесі втрати стійкості слід вважати точкою бі-

фуркації (від лат. bifurcus – роздвоєний [72, с.136]). 

 

«Точка біфуркації» втрати стійкості підприємства. 

Визначення наступної точки біфуркації в процесі втрати 

стійкості потребує розгляду цього явища в системах різної приро-

ди. Основна відмінність розвитку нестійкого стану підприємства 

полягає в тому, що поведінка підприємства визначається 

суб’єктом його керівництва, тоді як вибір шляху розвитку в умо-

вах хаосу, на думку І. Пригожина, носить сугубо випадковий ха-

рактер: «У цей переломний момент (який називають точкою бі-

фуркації) принципово неможливо передбачити, у якому напрямку 

буде відбуватися подальший розвиток: чи стане стан системи хао-

тичним, або він перейде на новий, більш диференційований і 

більш високий рівень упорядкованості» [60]. Ця відмінність дає 

суб’єктові керівництва можливість скористатися інтерпретацією 

нестійкого стану підприємства як інструментом для вибору пра-

вильного рішення, тоді як для природних і технічних систем такої 

можливості не існує. 

Саме через успішні заходи, здійснені керівництвом підпри-

ємства, з’являється можливість перетерплювати серйозні відхи-

лення, несиметричність реакцій зовнішнього середовища, збері-



  

гаючи при цьому функціонування підприємства. У техніці ж пе-

рехід точки біфуркації – це поведінка з миттєвим «перескоком» з 

одного стійкого стану в симетрично зворотний. 

Що ж до підприємства – це досить повільний перехід з не-

стійкого стану в точці біфуркації в рівноважний стан перетворе-

ної системи або, у разі пропуску цього моменту, – у стан утрати 

функціональності й неминучого призупинення діяльності. 

Аналогія між природними, технічними та ергатичними (соці-

альними) системами простежується в тому, що будь-яка система 

виводиться зі стану втрати функціональності за допомогою дода-

ткових зусиль, але – різного характеру. Якщо, як уже сказано, 

пружна пластина може бути переведена в колишній стан із додат-

ковим зусиллям, а судно повертається до плавучого стану завдяки 

значним витратам, то гральний кубик після викиду виявляється в 

стійкому положенні на кожній зі своїх граней без будь-яких нас-

лідків для подальшого використання. 

Отже, сформулюємо узагальнене пояснення ознак настання 

точки біфуркації для всіх видів нестійких явищ. Якщо для техніч-

ної системи (як у приведених прикладах з пружиною та судном) 

ознакою точки біфуркації є рівність зовнішніх сил і сил опору 

об’єкту, то й ознакою точки біфуркації для підприємства слід 

вважати рівність сил впливу зовнішнього ринкового середовища і 

наявних резервів опору до них у розпорядженні підприємства. 

● Проілюструємо таке визначення точки біфуркації для підп-

риємства за аналогією з мірою «остійності» судна, яка як раз і 

відображає його точку біфуркації, при якій сила опору судна точ-

но дорівнює певній чинності хвиль і вітру. У разі ж перевищення 

цими силами сил опору судно має перевернутися. Фігурою а) на 

рис. 1.10 показаний принцип прояву «остійності» судна та її ви-

міру кутом α, при якому реактивна сила R, обумовлена остійністю 

судна, забезпечує його повернення до первісного стійкого стану.  

Фігурою б) показано умовний кут відхилення від стійкого 

функціонування підприємства при негативному впливі навколи-



  

шнього середовища силою F, яка долається реактивними зусил-

лями підприємства R. Відповідно міру припустимого відхилення 

положення підприємства від стійкого можна фігурально виразити 

тим же кутом α, величина якого відповідає тангенсу куту, який 

дорівнює співвідношенню чинності зовнішнього впливу F до ве-

личини резервів підприємства К: 

 

tg α = F / K.                                          (1.15) 

 

Відповідно, точці біфуркації відповідає наступна рівність зо-

внішніх сил і резервів підприємства: 

 

F  = R = K * tg α.                                (1.16) 

 

R

α

R

α

F

K

а) б)  

Рис. 1.10. Ілюстрація визначення точки біфуркації в процесі 
втрати стійкості підприємства (б) за аналогією  

з «остійністю» судна (а): 
α  – припустимий кут відхилення від стійкого положення; 
R – сила реакції судна в точці «остійності»; 
F – чинність негативного зовнішнього впливу на підприємство;  
K – наявні резерви підтримки стійкості підприємства. 

 

 



  

Але, встановлення даної точки біфуркації лише означає рів-

ність зовнішніх та внутрішніх сил та зовсім не визначає подаль-

ший розвиток подій. Якщо зовнішні сили надалі перевершувати-

муть внутрішні (F > R), то це може призвести до повної втрати 

стійкості через певний період часу Твтр, тривалість якого в кож-

ному випадку визначається швидкістю процесу втрати стійкості.  

Для того, що б скористатися розумінням настання точки бі-

фуркації в процесі втрати підприємством стійкості, суб’єкту його 

керівництва необхідно побудувати власну поведінку стосовно то-

го, коли і як реагувати на хід подій з метою запобігання негатив-

ним наслідкам утрати стійкості підприємством. З цим пов’язана 

неминучість зміни діючого управлінського вектору, який вироб-

лений при більш-менш стійкому становищі підприємства на та-

кий, що буде націлений саме на запобігання кризи стій. Тобто, 

процесу управління повинен також добігати власній точці роздво-

єння – біфуркації, коли необхідно прийняти одне з двох рішень: 

1) утручання до процесу втрати стійкості з метою його при-

зупинення; 

2) залишення об’єкту в тому же стані втрати стійкості. 

У зв’язку з цим розглянемо співвідношення моментів утрати 

стійкості підприємством і втручання в хід цього процесу з метою 

його запобіганню. 

 

Поняття «резистентної» та «управлінської» біфур-

кації. 

Очевидно, що процес утрати й відновлення стійкості підпри-

ємства є симбіозом взаємодії двох сил: зовнішнього впливу й 

опору, який чинить йому підприємство, як це й визначено схемою 

на рис. 1.8. Підприємство – керована система, але в будь-який 

момент йому властиві  певні можливості опору (резистенції) до 

зовнішнього впливу, сформовані внаслідок діючого процесу 

управління підприємством. Подальший супротив зовнішнім си-

лам потребує додаткових управлінських зусиль. 



  

Для кращого висвітлення подальшого управлінського проце-

су, а відтак і загального процесу втрати й відновлення стійкості, 

запровадимо поняття двох моментів біфуркації в процесі втрати й 

відновлення стійкості підприємства.  

Отже, для цього точку біфуркації для підприємства «як мо-

мент рівності зовнішніх і внутрішніх сил» назвемо точкою 

«резистентної» біфуркації стійкості – ТБр, яка є лише знаком 

для прийняття певних управлінських заходів з підтримки стійкос-

ті підприємства. Відновлення завдяки таким заходам роботи під-

приємства після його призупинення, або й сам процес управлін-

ського втручання потребують певного часу. Назвемо цей період 

переводу системи з одного стану до іншого як період здійснення 

управлінського впливу (або управлінський цикл) – Тупр.  

Момент запровадження управлінського впливу з метою підт-

римки стійкості підприємства може не співпадати з моментом рі-

вності сил зовнішнього впливу й опору до них: він може відстава-

ти або передувати настанню точці резистентної біфуркації. Але 

найважливіше значення має той момент часу, коли відмова від 

прийняття управлінського рішення, пропуск цього моменту не-

минуче призведе до повної втрати стійкості підприємством, на-

стання кризи стійкості. Цей момент слід вважати точкою 

«управлінської» біфуркації (Тбу), «як крайнього моменту часу 

для управлінського втручання» для запобігання втраті стійкості 

підприємством.  

Співвідношення визначених двох точок біфуркації залежить   

від подальшого розвитку подій після настання моменту резистен-

тної біфуркації. Якщо процес утрати стійкості продовжується, то 

невтручання в нього з боку суб’єкта керівництва залишає його 

некерованим, що неминуче призведе до катастрофи через період 

Твтр. Якщо ж приймається рішення щодо запобігання втраті  

стійкості підприємства, то слід ураховувати різні варіанти взає-

модії процесів утрати стійкості й запровадження заходів з його 

елімінації в залежності від того, як співвідносяться між собою 



  

тривалості процесу повної втрати стійкості Твтр і тривалості пе-

ріоду переводу підприємства з нестійкого стану в стійкий.  

Оскільки можливі лише три варіанти: Твтр > Тупр; Твтр = 

Тупр і Твтр < Тупр, то й виникають три можливі ситуації зі вста-

новленням точок біфуркації за двома визначеннями на часовій 

шкалі розвитку подій за схемами, приведеними на рис. 1.11-1.13. 

Якщо період переводу підприємства з нестійкого стану в 

стійкий коротший за період утрати ним стійкості, тобто: 

Твтр > Тупр, 

то схема розташування двох точок біфуркації ТБр та Тбу визнача-

ється так, як це відображено на рис. 1.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.11. Співвідношення точок резистентної (ТБр) і  

управлінської (Тбу) біфуркації при наявності діапазону часу d 
для прийняття управлінського рішення 

 

На рис. 1.11 жирною кривою позначено умовний процес 

утрати стійкості підприємством, вимірюваний, наприклад, показ-

ником рентабельності, зменшення якої до деякого від’ємного зна-

чення слід вважати точкою втрати стійкості підприємства, ТК – 
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означає точку кризи стійкості, а Тупр – тривалість управлінського 

циклу з підтримки стійкості підприємства. 

Більш коротка тривалість управлінського циклу з підтримки 

стійкості лише означає наявність у підприємства певного діапазо-

ну часу для прийняття управлінського рішення d, який визнача-

ється зворотним шляхом, якщо від моменту повної втрати стійко-

сті ТВ відняти тривалість управлінського циклу, як це відображе-

но на рис. 1.11.   

Якщо ж тривалість управлінського циклу більше періоду 

втрати стійкості, тобто: 

Тупр > Твтр, 

 

схема розташування двох точок біфуркації ТБр та Тбу визнача-

ється вже іншим чином, як це відображено на рис. 1.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.12. Співвідношення точок біфуркації: резистентної (ТБр) і 
управлінської (Тбу) при тривалості управлінського циклу  

більшої, ніж період повної втрати стійкості  
підприємства 
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На рис. 1.12 позначено: f  – період до настання точки резис-

тентної біфуркації; ТК – точка кризи стійкості; Тупр – тривалість 

управлінського циклу з підтримки стійкості підприємства. 

Тобто, у такому разі керівництво підприємства не тільки не 

має ніякого діапазону часу для прийняття необхідного управлін-

ського рішення стосовно призупинення процесу втрати стійкості 

підприємством, а навпаки, повинно передбачити можливість на-

стання в майбутньому (через період часу f) точки біфуркації як 

моменту рівності зовнішніх і внутрішніх сил і бути готовим реа-

гувати на такий розвиток подій.  

 

Приклад визначення точок біфуркації в процесі 

втрати і відновлення стійкості підприємства. 

● Відобразимо графіком на рис. 1.13 процес коливання й по-

ступового зменшення обсягу вироблення цегли підприємством  

упродовж 2008 року в період стрімкого розвитку світової фінан-

сової кризи аж до призупинення виробництва в листопаді місяці 

через відсутність збуту продукції. 
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Рис. 1.13. Динаміка випуску цегли підприємством  
(2008 рік) 

 



  

Як бачимо, звичайний хід виробництва аж до липня місяця 

не передвіщав ніякого посилення зовнішнього впливу середови-

ща, яке виявилося вже в останньому кварталі 2008 року з нарос-

танням світової кризи, внаслідок чого припинився збут продукції 

підприємства. В якості концентрованого параметра оцінки впливу 

середовища візьмемо показник запасів готової продукції на скла-

дах та в торговельних закладах, який наростав через різку втрату 

купівельної спроможності покупців. Динаміку визначених показ-

ників приведемо в табл. 1.5. 

Таблиця 1.5 
Динаміка показників роботи цегельного заводу в період утрати 

ним стійкості й призупинення виробництва  
протягом 2008 року 

 
Місяць 

2008 р. 

Обсяг випус-

ку, тис. грн. 

(В) 

Реаліза-

ція, 

тис. грн. 

Залишки в  

продажу тис. 

грн. (З) 

Січень 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Травень 

Червень 

Липень 

Серпень 

Вересень 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

800 

836 

891 

907 

950 

950 

950 

850 

960 

493 

0 

0 

780 

820 

799 

993 

1000 

1020 

990 

750 

600 

273 

80 

35 

850 

866 

958 

872 

822 

752 

712 

812 

1172 

1392 

1212 

1177 

 

Зіставимо  дані з динаміки обсягів випуску В та залишків З 

готової продукції по місяцях 2008 року й відобразимо це графі-

ком на рис. 1.14.  

З графіку видно, що динаміка запасів готової продукції, яка 

стійко наростала ще з липня місяця, поки не досягла критичного 

значення в жовтні, і є дійсною причиною зупинки підприємства, 

оскільки запаси омертвили обігові кошти підприємства. Початок 



  

різкого збільшення залишків готової продукції в точці ТБ можна 

вважати за ознаку точки біфуркації резистентності в процесі 

втрати стійкості підприємством.   

Темп наростання залишків фігурально відображений кутом α. 

Нахилу кривої зростання залишків готової продукції дозволяє ро-

зрахувати момент, позначений на часовій осі точкою ТК, коли 

обігові кошти підприємства вичерпаються через збільшення запа-

сів непроданої продукції і, відповідно, настає момент повної 

втрати стійкості підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.14. Визначення точки різкого наростання залишків 
готової продукції (З) та скорочення обсягів виробництва (В): 

α – кут різкого збільшення запасів готової продукції; 
ТК – момент припинення випуску продукції («криза 
стійкості»); 
 ТБ – момент з ознаками точки біфуркації рівності сил зовні-
шнього впливу й опору підприємства. 
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Тривалість періоду втрати стійкості Твтр дорівнює різниці 

часу між точками ТК і ТБ на часовій осі, тобто: 

Твтр = ТК – ТБ .                               (1.17) 

Справжньою причиною зупинки підприємства стало, звичай-

но ж, безпрецедентно негативний вплив ринка, сила якого в да-

ному випадку визначається величиною залишків непроданої про-

дукції, які через зниження обсягів реалізації досягли максималь-

ного значення в 1392 тис. штук у жовтні. В умовах обмеженості 

оборотних коштів вартість цих залишків, очевидно, перевищила 

можливості підприємства почати черговий виробничий цикл у 

листопаді. 

Якщо вважати, що період здійснення заходів з підтримки 

стійкості підприємства зажадав би певного періоду Тпер, то й 

зворотним шляхом, починаючи з моменту призупинення роботи 

підприємства, можна встановити момент необхідного впливу – 

точку управлінської біфуркації – на розвиток подій з метою про-

тистояти процесу втрати стійкості та призупинення підприємства, 

що проілюструємо схемою на рис. 1.15. 

 

 

Рис. 1.15. Схема визначення точок резистентної (ТБр)  
і управлінської (Тбу) біфуркації в процесі втрати стійкості  

підприємства 
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Як свідчить схема на рис. 1.15, формально точка управлінсь-

кої біфуркації, тобто, необхідний момент управлінського втру-

чання, може бути встановлений лише зворотним шляхом, відлі-

ком тривалості управлінського циклу Тупр від моменту настання 

кризи стійкості. Фактично ж, очевидно, це неможливо, оскільки 

спрогнозувати з такою точністю процес зовнішнього впливу на 

підприємства неможливо. 

Очевидно, що для встановлення моменту необхідного  

управлінського втручання необхідно, замість прогнозування очі-

куваного моменту втрати стійкості, здійснювати моніторинг ста-

ну підприємства навколо точки резистентної біфуркації, з якої 

починається процес неминучої втрати стійкості підприємства.  

Але й своєчасне розпізнання самої точки резистентної біфур-

кації теж не є простим завданням, при вирішення якого не існує 

однозначних рішень. Дослідники нестійких явищ [48] відзнача-

ють особливості поведінки системи, по яких можна судити про 

наближення критичної точки. Це:  

посилення коливання параметрів зовнішнього середовища; 

утрата контролю за поведінкою середовища; 

прояв системою декількох різних більш-менш нестійких ста-

нів,  з яких система виводиться слабкими «поштовхами»;  

необоротність, тобто неможливість повернутися до колишніх 

умов або минулого стану; 

наявність запізнювання реакції на зміни в системі та ін.  

Отже, момент резистентної біфуркації може бути в полі зору 

керівництва підприємства, але для його встановлення потрібен 

спеціальний інструментарій управління стійкістю підприємства, 

чому присвячені подальші розділи даної роботи. 

 

 

 

 

 



  

1.3. БАЗИСНІ ПІДСТАВИ  УПРАВЛІННЯ 

СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА  
 

  
 

 

 

Управління стійкістю як система зі зворотним 

зв’язком. 

Зазначимо, що перша парадигма стійкості за даними табл. 1.3 

– здатність зберігати  стан, не зважаючи на  вплив зовнішніх сил – 

неприйнятна для підприємств, що функціонують в умовах суворої 

обмеженості ресурсів. Усі ж інші парадигми стійкості (згідно з 

табл. 1.3) у тій чи іншій мірі стосуються діяльності підприємства, 

допускаючи можливість підтримки стійкості шляхом управлінсь-

кого втручання. Сила, час і місце прикладання цього втручання 

визначаються за даними аналізу стану, в якому опинилося підп-

риємство в результаті негативного зовнішнього впливу.  

Отже, базовою підставою управління стійкістю підприємства 

слід вважать систему управління зі зворотним зв’язком, принци-

пову схему якої приведемо на рис. 1.16. 

Відповідно до схеми на рис. 1.16 можна сформулювати ви-

моги до складу елементів системи управління стійкістю (СУС) 

підприємства й порядку їхньої взаємодії. 

● Наявність суб’єкту управління стійкістю підприємства 

означає визначення в складі апарату управління особливої підсис-

теми, кожний учасник якої мав би визначені повноваження – 

обов’язки, права й відповідальність за виконання призначених 

обов’язків, що окреслюють повне коло завдань із підтримки стій-

кості підприємства й засобів їх виконання. 

 



  

 

Рис. 1.16. Принципова схема управління стійкістю (УС)  
підприємства у вигляді системи зі зворотним зв’язком (ЗЗ) 

 

● Цілі із забезпечення стійкості підприємства – найважливі-

ший елемент СУС, який визначає зміст сприйняття стійкості як 

стану підприємства, засоби її вимірювання та завдання стосовно 

забезпечення певного рівня відповідних показників стійкості. 

● Наявність зворотного зв’язку в системі управління стійкі-

стю означає: 

1) визначеність сигналу стосовно досягнення цілей, що свід-

чать про припустимість стану стійкості підприємства; 

2) створення механізму моніторингу стану виконання цілей з 

управління стійкістю на основі обліку та контролю відповідних 

показників з вироблення на поточний момент часу звіту стосовно 

стану виконання цілей; 

3) створення каналу передачі інформації щодо міри виконан-

ня цілей управління стійкості до органів регулювання й загально-

го управління в СУС і механізму примусового обертання інфор-

мації в контурі зворотного зв’язку. 
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Тільки наявність усіх перелічених моментів означає дієвість 

створеного контуру зворотного зв’язку, без якого неможливе фу-

нкціонування цілої системи управління стійкістю підприємства. 

 ● Наявність оцінки впливу середовища на діяльність підп-

риємства означає вирішення наступного комплексу питань: 

1) установлення проявів зовнішнього впливу по  сферах вза-

ємодії підприємства із середовищем, у тому числі, із визначенням 

найважливіших змінюваних показників – параметрів середови-

ща, способах їх вимірювання, зокрема, у вигляді показників, які 

сприймаються системою управління підприємством; 

2) створення механізму моніторингу стану середовища на 

основі проведення спеціальних досліджень та обліку рівня зміню-

ваних параметрів середовища; 

3) створення каналу передачі інформації щодо міри впливу 

середовища на стійкість підприємства до органів управління в 

СУС і механізму примусового обертання цієї інформації. 

Необхідно забезпечити кінцеву спорідненість параметрів се-

редовища з показниками стійкості підприємства, таким чином, що 

б можна було шляхом нехай декількох підстановок мати наступну 

модель залежності показників стійкості підприємства Кст від па-

раметрів середовища Псер: 

 

Кст = f (Псер).                                 (1.18) 

 

Актуальність самоусвідомлення рівня розвиненості 

системи управління  стійкістю підприємства. 

Уся діяльність з підтримки стійкості підприємства організо-

вується й здійснюється апаратом управління підприємства, який є 

загальним провідником і модератором СУС. Будь-яке формальне 

ставлення до проблеми формулювання суб’єкта управління стій-

кістю підприємства є неприпустимим. Тому система управління 

стійкістю, якщо вона формується на підприємстві, повинна не 

тільки відповідати представленій на рис. 1.16 схемі за складом 



  

своїх елементів. Вона повинна проявляти власне самоусвідомлен-

ня стосовно адекватності даної системи реальним умовам функці-

онування підприємства в середовищі, оскільки ніякий інший 

суб’єкт, навіть ззовні, не може здійснювати таку оцінку. 

Сама по собі наявність суб’єкту управління стійкістю підп-

риємства не гарантує від накопичення певних недоліків і розривів 

у самій системі у зв’язку з високою мірою непередбачуваності та 

мінливості зовнішнього середовища. Тому суб’єкт СУС повинен 

постійно перевіряти й уточнювати своє усвідомлення стосовно 

рівня розвиненості самої системи на основі співставлення двох 

явищ: 

1) характеру реакції підприємства на впливи зовнішніх чин-

ників; 

2)  міри самоусвідомлення суб’єктом управління стійкістю 

власної адекватності. 

На поєднанні вказаних ознак сформуємо принцип самоусві-

домлення апаратом керівництва рівня розвиненості системи 

управління стійкістю, що представимо в наступній табл. 1.6.  

 

Таблиця 1.6 
Рівні розвиненості системи управління стійкістю  

підприємства на основі самоусвідомлення суб’єктом *  

Самоусвідомлення суб’єктом власної системи 
управління стійкістю (СУС) стосовно:  

Рівень 
розвине-

ності   СУС реакції на 
зовнішній 

вплив  

пояснення стану системи 

Реакція ві-
дсутня  

Вплив зовнішнього середовища 
не реєструється 

Нульовий 
  

Реакція ві-

дсутня  

 

Реєструються певні параметри 
середовища, тоді як вплив ви-
значають інші параметри, змі-
нюваність яких не реєструється 

Початко-
вий   
 



  

Продовження табл. 1.6 

Реакція  
відсутня 

Визначаються й реєструються 
актуальні параметри зовнішньо-
го впливу, але не приймаються 
необхідні заходи з підтримки пе-
вної стійкості підприємства 

Рівень 
спостере-
ження 

Реакція за-
пізнюється  

Визначаються й реєструються 
актуальні параметри зовнішньо-
го впливу, але заходи з підтрим-
ки певної стійкості підприємства 
здійснюються із запізнюванням 

Рівень за-
пізню-
вання  

Реакція 
своєчасна, 
але неефе-
ктивна в 
сенсі дося-
гнення 
встановле-
них цілей 

Визначаються й реєструються 
актуальні параметри зовнішньо-
го впливу, заходи з підтримки 
певної стійкості підприємства 
здійснюються своєчасно, але во-
ни неефективні  

Рівень ча-
сткової 
адекват-
ності 

Реакція 
своєчасна 
й ефектив-
на в сенсі 
досягнен-
ня встано-
влених ці-
лей  

Визначаються й реєструються 
актуальні параметри зовнішньо-
го впливу, приймаються своєча-
сні й ефективні заходи з підтри-
мки певної стійкості підприємс-
тва  
 
 

Повної 
адекват-
ності 

* При розробці даного підходу використані деякі ідеї, представлені в роботі 

[47].  
 

Найвищій рівень розвиненості системи – рівень ефективного 

управління – базується на комплексному врахуванні на основі ви-

браного економічного критерію різних економічних складових 



  

процесу втрати та відновлення стійкості, точки виникнення яких 

схематично продемонстровано на рис. 1.17.  

 
 

Рис. 1.17. Точки виникнення економічних наслідків процесу 
втрати й відновлення стійкості підприємства 

 
Парадигмальний зріз стійкості підприємства 

Для встановлення сукупності проявів стійкості підприємства 

скористаємось переглядом парадигм стійкості, приведених у табл. 

1.3, стосовно підприємств, що функціонують у сучасному мінли-

вому середовищі. Візьмемо до уваги основні чинники мінливості 

сучасного середовища функціонування підприємств, приведені на 

рис. 1.18. Очевидно, що дія вказаних чинників є різною. Певні 

зміни мають тенденційний характер, то ж вони можуть бути тим 

чи іншим чином ураховані при плануванні діяльності підприємст-

ва на майбутні періоди, наприклад, такі як розвиток технологій, 

посилення конкуренції, очікувані тренди валютних курсів тощо. 

Але переважний вплив здійснюють зовнішні чинники, що сприя-
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ють хаотичній мінливості середовища, або такій, що виглядає ха-

отичною. 

 

Рис. 1.18. Характеристика актуальних рис мінливості  
середовища стосовно функціонування підприємств 

 
Ураховуючи характеристики середовища, приведені на рис. 

1.18, і парадигми стійкості, що містить табл. 1.3, представимо в 

наступній табл. 1.7 парадигмальний зріз стійкості підприємства з 

урахуванням засобів, якими воно в змозі скористатися для підт-

римки  своєї стійкості.  

Як бачимо з даних табл. 1.7, стосовно підприємства, урахо-

вуючи специфіку даного типу об’єктів,  застосовані можуть бути 

лише 2-га, 4-та й 5-та парадигми стійкості, що дає можливість 

обмежити дію систем управління стійкістю лише заходами, від-

повідними даним парадигмам. 
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Таблиця 1.7 

Парадигмальний зріз стійкості підприємства  
   

Пара
ра-
диг-
ма 

Зміст загальної  
парадигми стійкості 

Засоби (механізм) підтримки 
стійкості підприємства 

 

1 Здатність зберігати 
свій стан, не зважаючи 
на  вплив зовнішніх 
сил 

Не можливі 

2 Здатність підтримува-
ти відхилення від 
призначеного стану в 
певних межах 

Плануванням цілей підприємства 
з урахуванням міри їх досягнення 
в певних межах  

3 Іманентна (заздалегідь 
обумовлена)  можли-
вість повертатися до 
минулого стану 

Не можлива 

4 Можливість поверта-
тися до минулого ста-
ну 

1. Наявні й знов створені резерви 
підтримки стійкості. 
2. Зовнішні фінансові вливання 
для відновлення діяльності після 
повної втрати стійкості 

5 Можливість адаптува-
тися до сил впливу 
шляхом власного змі-
нення  

Реорганізація шляхом інституціо-
нальних і структурно-
організаційних перетворень (змі-
ни профілю, злиття й поглинання 
та ін.)  

 
 
6 

Здатність до враху-
вання потреб майбут-
ніх поколінь за фор-
мулюванням ООН 

Теоретично можлива, але поки 
що на практиці залишається поза 
можливістю підприємства 



  

Приведений аналіз формує уявлення про наявність декількох 

принципових механізмів управління стійкістю підприємств, що 

відповідають прояву цих парадигм. 

Парадигма 2, що відображає здатність підприємства підтри-

мувати відхилення від призначеного стану в певних межах, наці-

лює на попереднє визначення цих меж очікуваних результатів ді-

яльності. Дії підприємства за такою парадигмою, яку образно мо-

жна назвати парадигмою передбачення, потребують певної сві-

домості тих зовнішніх впливів, яким підприємство може піддати-

ся в процесі функціонування. Це формує механізм управління 

стійкістю, оснований на дослідженні середовища, тенденцій його 

змінювання і встановленні на цій основі цілей і планових показ-

ників у заздалегідь визначених межах. Наприклад,  можуть бути 

встановлені граничні значення рентабельності від 18 до 22 % 

прибутку у відношенні до обсягу продажів продукції. 

Очевидно, що результат дії цього механізму відобразить не 

тільки вплив непізнаної частки зовнішнього середовища, але й 

ступень якості, реалістичності планування очікуваних меж досяг-

нення встановлених показників. 

Граничною ознакою використання даного механізму є коли-

вання стану стійкості в заздалегідь визначених межах, вихід за які 

означає перехід погіршення стану стійкості підприємства за точку 

біфуркації, коли подальше використання даного механізму стає 

недостатнім і потрібно застосування механізмів управління стій-

кістю, спрямованих на інші її парадигми.   

Парадигма 4, що відображає здатність підприємства поверта-

тися до минулого стану шляхом подолання негативного зовніш-

нього впливу, може бути образно визначена як парадигма «гу-

ми».  Дії підприємства за цією парадигмою можуть складатися з 

двох механізмів: 

1) механізму підтримки стійкості за рахунок наявних і знов 

створених резервів підтримки стійкості самим підприємством; 



  

2) механізму залучення зовнішніх фінансових ресурсів для 

відновлення діяльності підприємства після повної втрати ним 

стійкості. 

Парадигма 5, що відображає можливість підприємства адап-

туватися, пристосовуватися до зовнішніх впливів, образно може 

бути визначена як парадигма «пластиліну». Управління стійкіс-

тю підприємства за цією парадигмою здійснюється шляхом його 

структурних перетворень, які можуть виражатися в зміні профілю 

та спеціалізації підприємства, оновленні продукції, реорганізації 

внутрішньої структури, продажі зайвих активів або придбанні 

інших, переході до інших ринків тощо. 

Очевидно, що застосування даних механізмів може відбува-

тися в певній комбінації, визначення якої можливе лише в межах 

діючої системи управління стійкістю підприємства, одним з най-

важливіших елементів якої є встановлення вимірників стану стій-

кості підприємства, поєднаних з відповідними показниками нега-

тивного впливу зовнішнього середовища. 

 

Модальність конструювання вимірників стану стійкос-

ті підприємства. 

Успіх управління стійкістю неможливий без розробки та ви-

користання спеціального інструментарію, найважливішим елеме-

нтом якого є показники поточної або планової стійкості. Як уже 

зазначено вище, теорією і практикою запропоновано безліч пока-

зників, рекомендованих як вимірників ступеня стійкості підпри-

ємства, в більшості випадків, фінансових. Проте жодну з існую-

чих пропозицій не можна визнати успішною. Спробуємо сконст-

руювати систему показників стійкості підприємства на основі ре-

зультатів проведеного нами семантико-синергетичного аналізу 

поняття стійкості, виявленого парадигмального зрізу стійкості 

підприємства і пов’язаних з цим перерахованих вище чотирьох 

механізмів управління стійкістю. 



  

При конструюванні системи необхідних показників візьмемо 

до уваги наступні дві умови: 

1-е – оскільки застосовуватися можуть різні комбінації механіз-

мів управління, показники його об’єкта – стійкості повинні бути по-

рівнянними за своєю величиною, а це означає, вони повинні мати не 

абсолютний, а відносний вираз на єдиній шкалі виміру: 

2-е – показники стійкості повинні відображати міру можливого і 

здійснюваного опору підприємства зовнішнім негативним впливам, 

тобто відображати боротьбу сил зовнішнього впливу і внутрішнього 

опору підприємства шляхом зіставлення показників відповідно до 

вищенаведених формул 1.15 та 1.16. 

Для виконання обох даних умов пропонується під будь-яким 

показником стійкості (Кст) розуміти можливу міру компенсації 

зовнішніх негативних впливів на підприємство, яка існує за-

вдяки внутрішнім можливостям об’єкту, що підлягає  зовнішньо-

му впливу, а також прийнятим управлінським рішенням, тобто: 

Кст = Нком / Нсер,                             (1.19) 

де Нком – сумарна оцінка можливостей компенсації негати-

вного впливу середовища на діяльність підприємства завдяки на-

явній стійкості підприємства та управління нею; 

Нсер – сумарна оцінка можливого негативного впливу сере-

довища на діяльність підприємства. 

Таким чином, пропонується поняття  стійкості підприєм-

ства трактувати як опірність середовищу, як  властивість підп-

риємства до збереження свого стану або повернення до нього під 

впливом зміни зовнішніх і внутрішніх умов діяльності. 

Виходячи з цього, чим ближче можливі негативні впливи се-

редовища до граничних можливостей підприємства, тим ближче 

рівень його стійкості в даний момент часу наближається до 1. У 

разі ж, якщо можливості компенсації негативних наслідків точно 

дорівнюють можливому негативному впливу зовнішнього сере-

довища, то стійкість підприємства дорівнює 1, а наявність додат-

кових можливостей протидіяти несприятливим умовам у такому 



  

разі дорівнює нулю. Очевидно, якщо сила негативного впливу 

зовнішніх чинників перевищує можливості підприємства компен-

сувати їхню чинність, то стан підприємства потрібно вважати не-

стійким, а рівень його стійкості – меншим 1. 

Конкретизуємо визначення показника стійкості  у вигляді  

формули (1.19) відповідно до тих парадигм стійкості, що є актуа-

льні для діяльності підприємств згідно з табл. 1.7. 

Відповідно до змісту 2-ї парадигми і механізму, що в її ме-

жах застосовується, а саме – планування цілей підприємства з 

урахуванням міри їх досягнення в певних межах, у якості показ-

ника стійкості, що відповідає вказаним умовам, може бути  при-

йнятий наступний показник – коефіцієнт стійкості для першого 

механізму Кст
1

, як відношення поточного значення будь-якого 

керованого показника Апот до його планового значення Апл у 

будь-який момент спостереження: 

Кст1 = Апот / Апл =, > або < 1.                    (1.20) 

 

Відповідно до змісту парадигми 4 в межах застосування 2-го 

механізму управління стійкістю за рахунок наявних і знов ство-

рених поточних резервів у якості показника стійкості може бути 

застосований коефіцієнт Кст
2
, що відображає співвідношення ве-

личини наявних або потенційно можливих резервів підтримки 

стійкості R і сили негативного зовнішнього впливу F: 

Кст2 = R / F  =, > або < 1.                       (1.21) 

 

Аналогічно в якості показника стійкості при застосуванні 3-

го механізму в межах парадигми 4 може бути застосований кое-

фіцієнт стійкості Кст3, що відображає співвідношення величини 

фінансових ресурсів, що можуть бути залучені до відновлення 

діяльності підприємства після його призупинення, – Фз і розраху-

нкової величини необхідних для цього фінансових ресурсів Фн: 

Кст3 = Фз / Фн  =, > або < 1.                         (1.22) 

 



  

І, нарешті, при застосування 4-го механізму управління стій-

кістю шляхом структурно-організаційних перетворень підприємс-

тва в якості показника стійкості слід застосовувати коефіцієнт 

Кст4. Він відображає відношення очікуваної величини будь-якого 

показника Аоч, що може бути досягнутий завдяки запровадженим 

змінам, до планової величини того же показника Апл: 

Кст4 = Аоч / Апл =, > або < 1.                     (1.23)  

                   

Таблиця 1.8 

Механізми управління і показники стійкості підприємства  
та парадигмальні умови їх застосування  

 

Механізм підтримки 
стійкості  

Показник стійкості за 
механізмом 

Парадигма 
стійкості 

1 2 3 
Шляхом оперативного управління 

 
1. Планування цілей 
підприємства з ура-
хуванням міри їх до-
сягнення в певних 
межах 

 
Кст1 = Апот / Апл, 
де Апот і Апл – пото-
чне й планове зна-
чення показника дія-
льності 

Здатність підт-
римувати пла-
нові показники 
в певних межах 
– парадигма 
передбачення 

2. Використання й 
створення нових 
внутрішніх  резервів  
підтримки стійкості 
 

Кст2 = R / F, 
де R – наявні резерви 
підтримки стійкості; 
F – сила негативного 
зовнішнього впливу, 
вимірювана на єди-
ній  шкалі з R 

Можливість по-
вертатися до 
минулого стану 
– 
парадигма «гу-
ми» 

3. Використання зов-
нішніх фінансових 
джерел для віднов-
лення діяльності піс-
ля повної втрати 
стійкості 

Кст3 = Фз / Фн,  
де Фз і Фн – можливі 
для залучення і необ-
хідні фінансові ресу-
рси для відновлення 
стійкості  



  

Продовження табл. 1.8 

Шляхом інституціонального і структурно-організаційного  
реформування 

4. Інституціональне і 
структурно-
організаційне рефо-
рмування 

Кст4 = Аоч / Апот, 
де Аоч і Апот – очіку-
ване і потрібне зна-
чення контрольова-
ного показника в разі 
реформування підп-
риємства 

Можливість 
адаптуватися 
до сил впливу 
шляхом власно-
го змінення – 
парадигма 
«пластиліну» 

 

При визначенні стійкості підприємства за показником Кст4  у 

табл. 1.8 відображено два варіанти реалізації механізму підтрим-

ки стійкості шляхом структурно-організаційних перетворень: 

1) за рахунок власних коштів і засобів самого підприємства; 

2) за рахунок залучення зовнішніх коштів та інших засобів. 

Приведені в табл. 1.8 механізми підтримки стійкості підпри-

ємства розділено на дві групи: 

1) механізми оперативного управління стійкістю – механізми 

1, 2 і 3; 

2) механізм структурно-організаційного перетворення підп-

риємства – механізм 4. 

 

Поведінковий зміст управління стійкістю. 

Відомо, що вплив зовнішнього середовища, окрім безпосере-

дньої дії на підприємство в цілому, опосередковано відбивається 

на його внутрішній структурі.  

Власне, імпульсом для чергового кроку з підтримки стійкості 

підприємства може бути як прояв зовнішнього чинника, так і на-

гальна необхідність удосконалення свого  внутрішнього стану. 

Саме існування підприємства в змінюваному середовищі час от 

часу формує проблемну ситуацію для підприємства, розв’язання 

якої не завжди полягає лише в здійсненні опору зовнішніх або 

внутрішніх обставин, але й враховувати ситуації, коли підприємс-



  

тву необхідно пристосовуватися, підкорятися середовищу, або 

посилено його перетворювати.  

Поведінковий зміст управління стійкістю підприємства, що 

відбувається на зрізі його відносин із зовнішнім середовищем, 

може бути визначений, за аналогією з поведінкою індивіда, як:  

протистояння із середовищем, пристосування, підпорядкування 

йому, або, навпаки, перетворення середовища під свої потреби, 

що схематично відображено на рис. 1.19.  

 

 

Рис. 1.19. Поведінковий зміст управління стійкістю  
підприємства в змінюваному середовищі: 

1 – прямий вплив середовища на підприємство; 
2 – видозміна підприємства в порядку реакції на вплив сере-
довища; 
3 – видозміна підприємство в порядку саморозвитку; 
4 – перетворення середовища. 

 

У результаті підприємство перетерплює в цьому процесі 

потрійний імпульс видозмін: 

по-перше, під прямим впливом середовища; 

по-друге, у вигляді реакції самого підприємства на вплив 

середовища; 

по-третє, у вигляді саморозвитку, який, в остаточному під-

сумку, ініціює дії вторинного циклу; 
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а по-четверте, у вигляді перетворення «під себе» зовніш-

нього середовища. 

При цьому перелічені напрямки управлінських впливів за 

своїм змістом  можуть відображати 4 типи поведінки. 

 

Поняття імперативу управління стійкістю підприємства. 

На вироблення імперативу, тобто основного припису  

управління стійкістю підприємства, власне, і спрямовані зусилля 

теорії й практики. Такий припис залежить від декількох обставин.  

1. Насамперед, він визначається тим типом поведінки підп-

риємства в середовищі, який є можливим у конкретній ситуації з 

урахуванням рівності або переваг однієї чи іншої сторони, як це 

відображає табл. 1.9.  

Таблиця 1.9 
Характеристика імперативу дій підприємства з управління стійкістю  

Поведінковий тип  
управління стійкістю  

Характеристика сил у взає-
модії між підприємством і 

середовищем 
Перетворення середовища Можливості підприємства пе-

реважають дію середовища 
Протистояння підприємства 
й середовища 

Можливості опору підприєм-
ства зіставляється із силою 
впливу середовища 

Пристосування до середо-
вища 

Можливості опору підприєм-
ства поступаються силі впли-
ву середовища 

Підпорядкування середови-
щу 

Можливості опору підприєм-
ства відсутні 

 

2. Імператив управління стійкістю формується також певним  

режимом здійснення управлінських кроків, який може мати ста-

ціонарний або перехідний характер. 

Стаціонарний режим дій підприємства може мати характер:  

рівноважний – коли підприємство постійно здійснює управ-

лінські кроки з управління стійкістю; 



  

періодичний – коли підприємство здійснює управлінські дії 

через рівні проміжки часу проходить; 

Перехідний режим  дій підприємства спостерігається при 

аперіодичному характері здійснення управлінських дій. 

3. Імператив управлінської діяльності з підтримки стійкості 

підприємства залежить також від того, у що обходиться підпри-

ємству збереження рівноваги, збалансованості, стабільності його 

стану, а тим більше, подолання негативного зовнішнього впливу, 

або здійснення іншого свідомо обраного режиму. Підтримка стій-

кості підприємства завжди припускає використання певних ресу-

рсів, які можуть витрачатися або втрачатися як остаточні збитки. 

В окремих випадках підтримка стійкості підприємства може за-

жадати від нього таких значних ресурсів, що воно може втратити 

баланс з оточенням, опинитися в стані руйнування власної струк-

тури й утрати функцій, що можна кваліфікувати як настання оста-

точної кризи.   

Здатність підприємства вибрати й реалізувати найкращу тра-

єкторію із простору своїх дій можна розглядати як найбільш зага-

льний прояв оптимальності діяльності підприємства, а оптиміза-

цію – як процес пошуку найкращої альтернативи, що забезпечує 

стійке функціонування підприємства в заданих параметрах. 

4. Наступним фактором є реактивність поведінки підприємс-

тва, яка характеризує можливість підприємства фіксувати реакції 

або впливи навколишнього середовища, реакції своїх елементів і 

виробляти власні реакції на їхні дії. Це потребує механізму пере-

дачі зовнішнього впливу на підприємство, або з боку підприємст-

ва, як цілого, до його внутрішньої структури. При відсутності та-

кого механізму, або при його неефективній роботі, неможливо 

здійснити необхідний черговий крок з управління стійкістю підп-

риємства.  

Представимо у загальному вигляді алгоритм організаційної 

поведінки підприємства в сучасному змінному середовищі послі-

довністю здійснення  певних кроків, приведених у табл. 1.10.  
 



  

Таблиця 1.10 

Укрупнений алгоритм дій підприємства з підтримки своєї стійкості  

Крок та його  
завдання  

Зміст очікуваного 
 результату 

Застосовуваний 
інструментарій 

1. Кваліфікація 
режиму взаємо-
дії підприємст-
ва із середови-
щем 

Перетворення, проти-
стояння, пристосу-
вання, підпорядку-
вання середовищу 

Моніторинг пара-
метрів мінливості 
середовища зовні 
та усередині підп-
риємства  

2. Оцінка рівня 
стійкості підп-
риємства у зов-
нішньому сере-
довищі 

Задовільна, із встанов-
ленням динаміки її 
зміни як: позитивної, 
відсутньої, негативної, 
загрозливої. 
Незадовільна, із вста-
новленням динаміки її 
зміни як: загрозливої, 
негативної, відсутньої, 
позитивної 

Методи оцінки 
стійкості підпри-
ємства 

3. Визначення 
управлінської 
парадигми 
стійкості 

Розробка конкретних 
заходів з підтримки 
стійкості  
  

Використання ме-
ханізму управління 
стійкістю, відпові-
дного до визначе-
ної парадигми 

4. Імплемента-
ція рішень з пі-
дтримки стій-
кості підприєм-
ства  

Досягнення допусти-
мих значень показни-
ків стійкості  

Управлінські та  
розпорядницькі 
методи 
 

 

5. Важливою умовою здійснення управління стійкістю підп-

риємства є здатність його внутрішньої структури до реорганізації, 

що досягається шляхом надання їй властивостей пристосовувати-

ся до цілеспрямованої діяльності підприємства як цілого. 

6. Нарешті, мають значення реальні можливості перетворен-

ня підприємством навколишнього середовища, наприклад, за ра-



  

хунок створення філій або представництв в інших містах, агреси-

вної рекламної кампанії з просування власного продукту тощо. 

Однак слід ураховувати, що зміна зовнішнього контуру функціо-

нування підприємства неминуче обумовлює його внутрішні пере-

творення, оскільки обсяг наявних ресурсів зазвичай є обмеженим. 

7. Необхідно враховувати також можливості збереження або, 

якщо це потрібно, зміни границь підприємства. Перше вимагає 

певних  ресурсів підтримки необхідного режиму взаємодії із се-

редовищем, а друге – ресурсів для експансії діяльності в середо-

вище, або, навпаки, для її скорочення, якщо це диктується необ-

хідністю зберегти організаційну стійкість підприємства. Самі вла-

стивості «плинності», «розпливчастості» границь підприємства 

являють собою особливий ресурс підтримки його стійкості, який 

повинен використовуватися для досягнення цілей підприємства. 

Тривіальним прикладом цього є здатність підприємства до зміни 

продукції, обсягів її виробництва, скорочення чисельності пра-

цівників. Більш радикальною є практика злиттів та поглинань, 

придбання та виділення окремих часток підприємств та ін.  

Розглянемо інституціональні і структурно-організаційні ме-

тоди підтримки стійкості підприємства в наступному розділі. 

 

 

 

 



  

Р о з д і л   2 

 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ  

І СТРУКТУРНО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ  

ПІДПРИЄМСТВА  

(парадигма «пластиліну») 

 

 

 

2.1. ІНСТИЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
 
 

Інституціональні чинники забезпечення стійкості  

підприємств. 

До інституціональних належать будь-які чинники діяльнос-

ті підприємства, які пов’язують його із суспільними, зокрема, 

державними інститутами, мають офіційний характер, навіть, за-

конодавче регулювання. До таких факторів належать, перш за все, 

такі, що формуються під впливом розвитку інституту власності, 

ринкових інститутів, інститутів державного регулювання бізнесу і 

та ін. Для правильного розуміння впливу інституційних факторів 

на стійкість підприємства слід враховувати їх двояку роль в да-

ному процесі. 

З одного боку, роль інституціональних факторів проявляєть-

ся в обмеженні прав, можливостей, сфери дій і рішень, прийнятих 



  

окремими суб'єктами, з чого, нібито, випливає, що інституційні 

чинники звужують можливості підприємства в управлінні своєю 

стійкістю. З іншого боку, слід визнати, що, обмежуючи експанси-

вні дії одного суб'єкта, інституційні обмеження, таким чином, за-

хищають тих, хто є об'єктом зовнішньої експансії, підвищуючи їх 

стійкість. 

 Причому, сама система інституційних чинників діяльності 

підприємств формує необхідні противаги, спрямовані, у кінцево-

му рахунку, на підвищення стійкості ринкової системи в цілому і 

підприємства, як її елемента. Наприклад, розвиток інституту кон-

куренції – найважливішого ознаки сучасного ринку – супрово-

джується розвитком інституту антимонопольного регулювання, 

що в цілому є фактором підвищення стійкості підприємств у рин-

ковому середовищі. 

Слід визнати також, що неодноразово саме необхідність під-

вищення стійкості підприємств, як суб'єктів ринку, ставала по-

штовхом до появи нових ринкових інститутів. Так, відсутність 

достатніх власних коштів для ведення виробничої діяльності у 

власників підприємств стимулювало розвиток кредитування, не-

можливість виробника продати свій товар сезонного споживання 

призвела до появи численних спеціальних видів контрактації – 

ф'ючерсних, форвардних, опціонів, форфейтингу. Неможливість 

подальшого функціонування в ринкових умовах раніше унітарних 

підприємств в СРСР призвела до формування інститутів власності 

та безлічі різних організаційно-правових форм підприємств і т.д. 

 

Варіативність організаційно-правових форм підпри-

ємств, як чинник забезпечення їхньої стійкості.  

Важко спростувати те, що первинний вибір організаційно-

правової форми підприємства, а також її подальші зміни, пов'яза-

ні, не в останню чергу, з прагненням підприємства забезпечити 

або підвищити свою стійкість. Вибір  організаційно-правової фо-

рми суб’єкту бізнесу (найпоширеніші з яких приведено в табл. 

2.1), здійснюється з урахуванням тих можливостей, що надає дана 



  

організаційно-правова форма в частині страхування від певних 

ризиків, які очікувані створюваним підприємством. 

Таблиця 2.1 
Основні організаційно-правові форми суб’єктів бізнесу 

Організаційно-правові форми  
підприємств товариств об’єднань 

суб’єктів підпри-
ємництва 

господар-
чих 

акціонер-
них 

 

Індивідуальне. 
Сімейне. 
Приватне. 
Колективне. 
Сумісне. 
Сумісне з іно-
земною част-
кою. 
Унітарне дер-
жавне. 
Комунальне 

ТОВ (з об-
меженою 
відповіда-
льністю). 
ТДВ (з до-
датковою 
відповіда-
льністю). 
Повне. 
Команди-
тне 

Приватне 
(закрите). 
Публічне 
(відкрите) 

Асоціація. 
Корпорація. 
ФПГ (фінансово-
промислова гру-
па). 
Концерн. 
Консорціум. 
Холдинг та ін.  
 
 

 
Сам вибір форми суб’єкта діяльності – підприємства чи  то-

вариства – пов’язаний з мотивацією зберегтися від внутрішніх 

суперечок, оскільки  за законодавством підприємство не може 

мати у своєму складі інших юридичних осіб. Вибір же власне 

організаційно-правової форми підприємства також пов’язаний з 

мотивацією збереження власної стійкості стосовно певних загроз-

ливих чинників.  

Так, сімейна організаційно-правова форма охороняє майнові 

права всіх учасників діяльності, отже, елімінує виникнення конф-

ліктів на ґрунті суперечок стосовно наслідування справи, або в 

разі розподілу майна підприємства. Приватна організаційно-

правова форма підприємства відіграє саме таку охоронну роль 

стосовно його власника, оскільки ніхто з працівників не має ні-



  

яких надій претендувати на частку майна підприємства, що забо-

ронено законодавством. Колективна організаційно-правова фор-

ма підприємства, навпаки, охороняє права не тільки засновни-

ків,але й працівників, які мають законодавчо встановлено право 

на створення професійної спілки для захисту своїх прав. Сумісне 

підприємство поєднує зусилля різник учасників, що є його засно-

вниками, чим виключає, наприклад, конкуренцію або іншого роду 

конфлікти між ними, які б могли виникати, якщо б засновники 

діяли на ринку окремо один від одного й так далі. 

Різні організаційно-правові форми господарчого товариства 

тим відіграють свою роль у збереженні стійкості товариства, що 

заздалегідь певним чином обмежують міру відповідальності його 

учасників товариства, а отже, формують певне ставлення до них  

з боку їхніх контрагентів, які взаємодіють з усвідомленням об-

меженої, додаткової, повної або змішаної (командитної) міри 

відповідальності товариства. 

Акціонерна форма товариства (АТ) є тим особливим чинни-

ком підтримки його стійкості, який полягає в залученні до відпо-

відальності за стан спротиву економічного об’єкта зовнішнім 

впливам значної кількості акціонерів, які завдяки своїм внескам 

до статутного фонду АТ (у вигляді придбаних акцій) стають спів-

учасниками спільної діяльності з єдиною метою.  

Форма публічного (відкритого) акціонерного товариства 

(ПАТ) стає додатковим чинником підтримки стійкості в зовніш-

ньому середовищі завдяки наявному механізму  залучення додат-

кових фінансових ресурсів шляхом емісії акцій.  З іншого боку, 

приватне (закрите) акціонерне товариство (ПрАТ) відіграє більш 

виразну роль підтримки стійкості проти чинників, що збурюють 

ситуацію всередині господарчого об’єкту, зберігаючи більш дієві 

важелі впливу на постійний склад акціонерів. 

Створювані на добровільних засадах асоціації (союзи, спіл-

ки) підприємницьких організацій направлені на поєднання зусиль 

їх членів та зменшення ризиків їх сумісного функціонування, от-



  

же, також стають певним чинником підвищення стійкості підпри-

ємств – членів асоціації.  

Корпорація – найбільш поширена форма  об’єднання підпри-

ємницьких суб’єктів, створювана для досягнення ними загальних 

цілей та ведення загальної діяльності, у порівнянні з асоціацією, є 

ще більш суттєвим чинником підтримки стійкості підприємств, 

об’єднуючим як підприємницькі суб’єкти більш-менш одного 

профілю «по горизонталі», так і підприємницькі суб’єкти, що вза-

ємодіють  «по вертикалі» (наприклад, у напряму: створення про-

дукції – виробництво сировини – виробництво готових виробів – 

їх розповсюдження та обслуговування). 

Концерни, консорціуми, фінансово-промислові групи, як 

форми об’єднання суб’єктів економічної діяльності, створювані з 

метою централізації функцій науково-технічного та виробничого 

розвитку, інвестиційної, фінансової, природоохоронної та інших 

видів діяльності, відіграють ще більше значення чиннику підтри-

мки стійкості функціонування своїх членів у зовнішньому сере-

довищі, зокрема, фінансової стійкості, оскільки зазвичай мають у 

своєму складі банківські та інші кредитні установи. 

Холдингові компанії, що поєднують окремі підприємства або 

частки їхніх майнових комплексів, також створюють додаткові 

властивості з підтримки стійкості функціонування підприємств, 

що входять до холдингу, поєднуючи їх можливості з можливос-

тями холдингу як цілого для спротиву негативному впливу з боку 

середовища їх функціонування. 

Таким чином, засновники бізнесу, ще при обґрунтуванні ор-

ганізаційно-правової форми створюваного підприємства, або при 

потребі його реформування повинні враховувати чинність органі-

заційно-правової форми підприємства як фактора його спротиву 

зовнішнім збурюванням. При цьому чинність організаційної фор-

ми підприємства, як фактора його стійкості, необхідно ув’язувати 

з наступними міркуваннями.  



  

1. Вибір будь-якої організаційно-правової форми унітарного 

підприємства,  створюваного одним засновником (будь то держа-

ва, об’єднання громадян,  або  приватний власник), формує певні 

засади стійкості підприємства проти впливу негативних чинників, 

що виникають у його середині, оскільки власник самостійно виді-

ляє  необхідне майно, формує відповідно до закону статутний 

фонд, не поділений на частки, затверджує статут, розподіляє  до-

ходи,  безпосередньо, або через керівника,  який ним признача-

ється, керує підприємством і формує його трудовий колектив на 

засадах  трудового  найму тощо. 

2. При виборі будь-якої організаційно-правової форми кор-

поративного підприємства,  створюваного двома або більше за-

сновниками за їхнім спільним рішенням, досягаються більш сут-

тєві переваги в напрямку спротиву негативним збурюванням з 

боку зовнішнього середовища, оскільки таке підприємство   поєд-

нує зусилля декількох засновників,  відповідальних за об’єднане 

майно, сумісне ведення  підприємницької чи трудової 

діяльності, участь у  розподілі доходів  та  ризиків  підприємства. 

3. При виборі з альтернативи створення суб’єкту бізнесу – 

платника або не платника податку на додаткову вартість (ПДВ) – 

перспективи його стійкості треба розглядати з урахуванням особ-

ливостей порядку адміністрування даного податку, за яким сума 

остаточного внеску ПДВ на рахунок держави здійснюється за фо-

рмулою: 

 

ПДВ = ПЗ – ПК = Ст.пдв * Д – Ст.пдв*З,           (2.1) 

 

де ПЗ, ПК – податкове зобов’язання та податковий кредит, 

відповідно; 

Ст.пдв – ставка ПДВ; 

Д – дохід від реалізації продукції; 

З – вартість закупівель та послуг сторонніх організацій. 



  

Отже, стійкість підприємства залежить від того, як сприйма-

ють його статус інші учасники ринку, особливо, споживачі про-

дукції, які при покупці продукції підприємства – не платника 

ПДВ сплатять до бюджету більше, бо здійснений раніше податко-

вий кредит не враховується через нульове значення від’ємного 

елементу правої частини формули (2.1), а саме: 

 

ПДВспл = 1/6*Д – 0*З.                             (2.2) 

 

4. При виборі форми ведення підприємництва – за загальним 

порядком оподатковування, або за спрощеною формою зі спла-

тою єдиного податку – стосовно того, яких це надає властивостей 

стійкості підприємству, слід вважати можливість математичного 

обґрунтування за схемою, наведеною на рис. 2.1. 

 
Чистий 

прибуток 

 

 
 

 

 
 

 
                                Д1  Дгр.  Д2    Дохід 

 
Рис. 2.1. Визначення чистого прибутку в залежності  

від форми оподаткування 
 

 

На приведеній на рис. 2.1 схемі позначено: 

Vєд – вектор залежності чистого прибутку від обсягу доходу 

при ставці єдиного податку; 

Vєд Vзаг 



  

Vзаг – вектор залежності чистого прибутку від обсягу доходу 

при загальній ставці оподаткування; 

Дгр – граничний обсяг доходу, що обмежує можливість за-

стосування ставки єдиного податку; 

Д1 – обсяг доходу, що підлягає оподаткуванню за обома ви-

дами; 

Д2 – обсяг доходу, що підлягає загальному оподаткуванню. 

Вихідною умовою для розрахунків є те, що очікуваний дохід 

підприємства (Д) менше встановленої граничної величини Дгр, 

тобто: 

Д < Дгр. 

 

Далі за схемою, приведеною на рис. 2.1, можна визначитися, 

за якою формою оподаткування та при якому обсязі доходів підп-

риємство отримає більше чистого прибутку. 

5. При визначенні організаційно-правової форми створюва-

ного суб’єкта з урахуванням її впливу на майбутню стійкість під-

приємства слід вважати, що: 

вибір типу господарчого товариства є пов’язаний із законо-

давчо врегульованою мірою відповідальності, аж до осудності, 

учасників товариств різних типів – ТОВ, ОДО, ПО, Командитно-

го; 

права засновників на відчуження своєї частки майна у влас-

ності суб’єкта не розповсюджуються на акціонерів АТ, які в об-

мін на внесене майно або грошові внески отримають лише акції; 

законодавчо врегульовані відносини між засновниками й 

трудовим колективом, зокрема, у частині прав колективу на за-

хист профспілок,  обмежуються для працівників приватних, сі-

мейних підприємств, кооперативів, в організаціях приватних під-

приємців; 

можливості колективної участі в керівництві діяльністю під-

приємства максимальні для господарчих товариств, колективних, 



  

сімейних  підприємств,  менше – для АТ і повністю відсутні в 

приватному підприємстві; 

наявність можливості створення суб’єкта бізнесу без ство-

рення  юридичної особи, що допускається для організацій прива-

тних підприємців і кооперативів, а для інших видів суб’єктів – 

тільки у формі їх філій, представництв, відособлених підрозділів;  

максимальні можливості до залучення інвестицій здійснюва-

ні для акціонерних товариств (АТ) шляхом чергової емісії акцій. 

 
Регламентація економічного порядку на підприємстві 

як чинник підтримки його стійкості. 

Підсвідоме прагнення до забезпечення більшої стійкості під-

приємства як в умовах несприятливих проявів зовнішнього сере-

довища, так і неузгодженостей усередині самого підприємства,  

сприяло розвитку уявлень щодо поняття й інструментів підтрим-

ки економічного порядку на підприємстві. Теоретичні засади цих 

уявлень були розроблені ще в 30-40-ті роки ХХ сторіччя Вальте-

ром Ойкеном і Францем Бемом. Під господарським (тобто еконо-

мічним) порядком вони розуміли наявність певних пропорцій 

найважливіших параметрів (показників), які встановлюють рам-

кові умови господарювання.   

Сучасне уявлення про сутність економічного порядку ство-

рюється через загальне визначення: «Порядок – це спосіб і меха-

нізм поєднання елементів і підсистем у цілісну систему й чітка 

послідовність дій у процесі руху до мети» [27]. Оскільки підпри-

ємство функціонує в певному ринковому середовищі, суспільстві 

та державі, то економічний порядок на підприємстві залежить від 

двох груп чинників, які впливають на упорядкованість взаємодії 

підприємства з зовнішнім середовищем і усередині його.  

Під інструментом наведення (підтримки) економічного 

порядку слід розуміти будь-який захід, метод або засіб, що діють 

поза впливом підприємства, або використовуються власне підп-

риємством з метою формування умов для ефективної економічної 



  

роботи. Відповідно доцільно згрупувати інструменти наведення 

економічного порядку на підприємстві на такі, що діють: 

1) на макроекономічному рівні у сфері взаємодії підприємст-

ва із середовищем свого функціонування; 

2) усередині підприємства з метою збалансування діяльності 

учасників економічної роботи для досягнення поставлених цілей. 

Очевидно, що вказані обидві групи інструментів не діють не-

залежно одне від одного. Макроекономічні інструменти не тільки 

впорядковують взаємодію підприємства з зовнішнім середови-

щем, але й створюють умови і напрямки застосування внутрішніх 

інструментів. Загальну характеристику нормативно-правових ак-

тів, що є інструментами наведення економічного порядку підпри-

ємств надамо в табл. 2.2.  

Таблиця 2.2 
Характеристика нормативно-правових актів,  
що  впорядковують діяльність підприємства 

 

Нормативний  
документ 

Зміст документу як інструменту упо-
рядкування діяльності підприємств   

Конституція України  Основа правової бази України, на якій 
базується діяльність усіх  підприємств 
незалежно від форм власності 

Господарський кодекс 
України   

Визначає поняття, види господарських 
товариств, види і організаційні форми 
підприємств, правила їх створення, 
реєстрації, діяльності, а також права, 
обов’язки їх учасників і засновників  

Закон України «Про 
аудиторську діяль-
ність» 

Визначає правові засади здійснення 
аудиторської діяльності і спрямова-
ний на створення системи незалежно-
го фінансового контролю для захисту 
інтересів власника 

Закон України «Про 
систему оподаткуван-
ня»  

Визначає принципи системи оподат-
кування в Україні, збори і податки до 
бюджетів і до державних цільових фо-
ндів, права й обов’язки платників 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


  

 
Продовження  табл.  2.2 

 
Закон України «Про 
оподаткування прибу-
тку підприємств»  

Регламентує порядок визначення та 
оподаткування прибутку торговель-
ного підприємства. 

Закон України «Про 
податок на додану ва-
ртість» 

Визначає платників податку на додану 
вартість, об’єкти, базу та ставки опо-
даткування і порядок обліку 

Порядок визначення 

розміру збитків від роз-

крадання, нестач, зни-

щення (псування) мате-

ріальних цінностей (По-

станова КМ України № 

116 від 22.01.96 р.) 

Установлює механізм визначення розмі-

ру збитків від розкрадання, нестачі, зни-

щення (псування) матеріальних ціннос-

тей, крім дорогоцінного каміння та ва-

лютних цінностей 

Положення про 

обов’язкове забезпе-

чення записів у бухгал-

терському обліку (наказ 

Мінфіну України № 88 

від 24.05.95 р.) 

Установлює порядок створення, прийн-

яття й відображення у бухгалтерському 

обліку, а також зберігання первинних 

документів, облікових регістрів, бухгал-

терської звітності підприємствами неза-

лежно від форм власності 

Положення про бухгал-

терський облік фінансо-

вих результатів від 

здійснення операцій, що 

підлягають патентуван-

ню (Наказ Мінфіну 

України № 169 від 

15.08.96 р.) 

Установлює порядок ведення бухгалтер-

ського обліку фінансових результатів, 

отриманих суб’єктом підприємницької 

діяльності від здійснення операцій, що 

підлягають патентуванню 

План рахунків бухгал-

терського обліку акти-

вів, капіталу, зо-

бов’язань і господарсь-

ких операцій підпри-

ємств і організацій  

(Наказ Мінфіну України 

від 30.11.99 р. № 291) 

Регламентує перелік рахунків і схем ре-

єстрації та групування на них фактів фі-

нансово-господарської діяльності в бух-

галтерському обліку 

 



  

Продовження табл. 2.2 
П(С)БО 2 «Баланс», за-

тверджено наказом Мі-

нфіну від 31.03.99р. № 

87, зі змінами, внесени-

ми пізніше 

Визначає зміст і форму Балансу та зага-

льні вимоги до розкриття його статей 

П(С)БО 3 «Звіт про фі-

нансові результати», 

затверджено наказом 

Мінфіну від 31.03.99 р. 

№ 87, зі змінами, внесе-

ними пізніше 

Визначає зміст і форму Звіту про фінан-

сові результати, а також загальні вимоги 

до розкриття його статей 

П(С)БО 15 «Дохід», за-

тверджено наказом Мі-

нфіну від 29.11.99 р. № 

290, зі змінами, внесе-

ними пізніше 

Визначає методологічні засади форму-

вання в бухгалтерському обліку інфор-

мації про доходи підприємства та її розк-

риття у фінансовій звітності 

П(С)БО 16 «Витрати», 

затверджено наказом 

Мінфіну від 31.12.99 р. 

№ 318, зі змінами, вне-

сеними пізніше 

Визначає методологічні засади форму-

вання в бухгалтерському обліку інфор-

мації про витрати підприємства та її роз-

криття у фінансовій звітності 

 
Як відзначено в табл. 2.2, на макроекономічному рівні діяль-

ність підприємства регулюють загальнодержавні законодавчі ак-

ти, що розповсюджують свій вплив на всі сфери життя країни, 

такі як Конституція України, Закони України, Постанови Кабіне-

ту Міністрів України, у тому числі й такі законодавчі й інші регу-

лятивні акти, що виключно спрямовані на діяльність підприємств. 

Конституція України створює діяльності підприємств зако-

нодавчі основи взаємодії з усіма державними і недержавними ор-

ганами та установами в сфері оподаткування, банківського обслу-

говування, кредитного права, фінансового контролю, судового 

супроводження господарських конфліктів.  

Відносини власності, майнові та договірні відносини, прави-

ла підприємницької діяльності, різновиди комерційних і некомер-



  

ційних організацій, їх організаційно-правові форми, об’єкти циві-

льних прав (рухоме майно, нерухомість, інтелектуальна власність, 

гроші й цінні папери, нематеріальні блага) регулюються Цивіль-

ним, Господарським і податковим Кодексами. 

Багатьма іншими законодавчими актами регулюються безпо-

середні правила економічної роботи всередині підприємств. Так, 

правові принципи ведення бухгалтерського обліку і фінансової 

звітності регламентуються Законом України «Про бухгалтерський 

облік і фінансову звітність в Україні», зокрема, згідно зі статтею 3 

якого метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінан-

сової звітності є ведення й надання користувачам повної, правди-

вої і неупередженої інформації про фінансовий стан, результати 

діяльності і рух грошових коштів підприємства.  

Порядок визначення фінансового результату на підприємст-

вах України й відображення його у звітності регламентується та-

кими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку як 

П(С)БО 2 «Баланс», П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», 

П(С)БО 15 «Доход», П(С)БО 16 «Витрати», П(С)БО 17 «Податок 

на прибуток», які трансформують систему вирахування фінансо-

вого результату відповідно до Міжнародних стандартів бухгал-

терського обліку. Порядок нарахування й визначення податку на 

додану вартість і податку на прибуток регулюються Законами 

України «Про податок на додану вартість» та «Про оподаткуван-

ня прибутку підприємств». 

Наведені в табл. 2.2 інструменти врегульовують порядок ви-

значення й вирахування найважливіших економічних показників, 

що створюють каркас усієї системи економічної взаємодії між 

підприємством і державою, що створює певні умови стійкості пі-

дприємства в зовнішньому середовищі. 

 

 Інституціональні перетворення підприємств для під-
вищення їхньої стійкості на ринку. 

 Розуміння одного з найзагальніших напрямків забезпечення 

більшої стійкості підприємств на ринку випливає з аналізу зага-



  

льного процесу розвитку теорії й практики управління підприємс-

твами протягом ХХ століття та на початку нового тисячоріччя. 

Саме під впливом підвищення мінливості сучасного ринкового 

середовища в розвитку теорії менеджменту відбувся певний здвиг 

уявлень щодо необхідності підвищення стійкості підприємств 

шляхом їхнього інституціонального перетворення: від організа-

цій, як статичних об’єктів  з визначеними межами, до організацій 

у вигляді об’єктів зі змінюваними межами їх діяльності. 

Такий висновок став результатом дворазового переосмис-

лення класичної теорії управління, постулати якої висунуті ще в 

працях Фредеріка Тейлора (1856–1915), Анрі Файоля (1841–

1925),  Гаррінгтона Емерсона (1853-1931), Генрі Форда (1863–

1947), Ф. Гілбрета та інших, і за якими управління підприємст-

вом базувалося на умовах переваги виробника над споживачем, 

при доволі вузькому діапазоні змінюваності зовнішнього середо-

вища, що припускало стабільність цілей і засобів їх досягнення 

при відсутності страхів стосовно можливостей виникнення чин-

ників дестабілізації становища підприємства. 

Подальший загальносвітовий процес наростання змінності 

ринкового середовища вперше привів до розуміння необхідності 

перетворення вимог до управління діяльністю підприємств у 

зв’язку з розвитком так званого «суспільства споживання», коли 

темпи змінюваності асортименту продукції стали випереджати 

темпи власне коректувань самої структури підприємств, і коли 

класична теорія управління вже не задовольняла умовам реально-

го ринку. 

Це привернуло увагу до проблем подальшого розвитку теорії 

й практики управління десятків видатних учених у всьому світі, 

основний акцент зусиль яких був зроблений саме на питаннях ді-

яльності підприємств у ринковому середовищі, що зазнавало все 

більш чутливих змін. Під впливом об’єктивних процесів приско-

рення змінюваності ринкового середовища склався такий новий 

науковий напрямок розвитку управління діяльністю підприємств, 



  

як «стратегічний менеджмент», найважливіші питання якого роз-

роблені Р. Акоффом, І. Ансоффом, Т. Пітерсом та Р. Уотерменом, 

М. Портером, Г. Мінцбергом та ін. Відповіддю ж теорії на викли-

ки з боку мінливого середовища відносно підприємства в цілому 

стало визнання його цілісності й спільності поведінки, що дало 

поштовх розробці «неокласичної теорії організації» Дж. Хікса й 

Дж. Робінсон та «поведінкової теорії» Д. Макгрегора й А. Мас-

лоу. 

Неокласичний підхід до управління підприємствами  базу-

ється на таких  фундаментальних положеннях, як: 1) обмеженість 

ресурсів; 2) раціональна поведінка економічних суб’єктів та 3) 

безоплатність ринкових транзакцій [27]. Це фактично відтворює 

умови діяльності підприємства при ринковій конкуренції, але при 

цьому його внутрішня структура залишається незмінною, поки 

один з непорушних постулатів теорії організації щодо жорсткості 

структури підприємства не почав змінюватися [27].  

Неокласична теорія організації стала відповіддю на нові ви-

клики в умовах рухливого й багато в чому невизначеного харак-

теру зовнішньої середовища. У цих умовах класичний апарат 

управління підприємством вступає в дію на етапі, якому передує 

цілий ланцюжок дій суб’єкта в умовах ризику й невизначеності, 

після встановлення параметрів змін середовища, для яких на-

строювання внутрішньої структури підприємства стає можливим.  

Накопичення нових рис зовнішніх впливів в умовах глобалі-

зації ринків, а особливо – у періоди фінансово-економічної кризи 

та виходу з неї – усе більш нагальною робить проблему  управ-

ління стійкістю підприємств. 

На даному етапі розвитку ринку диктат від кінцевого спожи-

вача поступово перейшов до оптових покупців – інвесторів і за-

мовників виробництва в умовах глобального ринку, які заради 

підтримки необхідних обсягів реалізації стимулюють створення 

ще більш різноманітної продукції, здійснюють масові та доволі 



  

коштовні рекламні заходи, що ставить як виробника, так і покуп-

ця в підпорядковане становище.  

У теперішніх умовах основні проблеми виробника викликані: 

необхідністю виробляти все більш дрібні партії товарів при 

постійному розширенні їх номенклатури при скороченні життє-

вих циклів виробів; 

скороченням термінів поставок продукції при високій неви-

значеності ринку споживачів та неможливості відмовлятися від 

будь-якого замовлення; 

необхідністю прийняття строків постачання, які диктують 

замовники, з виробленням продукції на певний термін із вимуше-

ним заморожуванням  значних обігових коштів у продукції, яка 

випущена «під реалізацію»; 

в умовах кризи – необхідністю також, поряд зі згаданим, 

знижувати відпускні ціни на вироблену продукцію. 

Можна вважати природнім наступний загальний процес роз-

витку глобального ринку й створюваного ним посилення мінли-

вості ринкового середовища, показаний схемою на рис. 2.2. 

Визначена послідовність етапів розвитку сучасного ринку 

створила й основний вектор розвитку теорії й практики управлін-

ня підприємствами в напрямку все більш повного врахування 

стану їх стійкості, а саме в наступній послідовності: 

1) класична організація, яка сформувалася в умовах диктату 

виробника при стабільному ринку зі стійким попитом на основі 

поопераційного поділу праці та застосування стабільних моно 

продуктових процесів масового або крупносерійного випуску 

продукції; 

2) «неокласична» організація, яка визначає пристосування ді-

яльності підприємства в цілому до умов мінливого середовища 

при збереженні всередині підприємства основ класичної організа-

ції; 

3) сучасна управлінська парадигма, яка складається під впли-

вом диктату ринку на основі наскрізного характеру пристосуван-



  

ня діяльності підприємства в цілому та всередині його до умов 

функціонування в зовнішньому середовищі з метою підтримки 

своєї стійкості.   

 

Диктат виробника при 
стабільному ринку зі стійким 

попитом

Диктат споживача в епоху 
"суспільства споживання"

Диктат оптового покупця -
замовника виробництва в 

глобалізованому ринку

 
 

Рис. 2.2.  Послідовність етапів розвитку сучасного ринку 
 

Визнання факту необхідності видозміни самого підприємства 

з метою підтримки своєї стійкості в залежності від його станови-

ща в ринковому середовищі сприяло створенню Р. Коузом, А. 

Слоуном, О. І. Вільямсоном та іншими [38; 57; 75] «інституціо-

нальної» теорії підприємства, яка внесла суттєві новації до сис-

теми  поглядів, сформульованих у 70-80-і роки ХХ століття. 

У відповідності з положеннями інституціональної теорії 

структура підприємств, на шляху підвищення їхньої стійкості, 

проходить три наступні стадії: 



  

1) як унітарні або нерозділені (так звані  У-структури); 

2) як холдингові (Х-структури); 

3) мультидивізіонні (М-структури).  

В-структури втілюють у собі класичний варіант формування 

організаційної структури підприємства, при якому ігноруються 

впливи зовнішнього середовища. Доти, поки керівництво підпри-

ємства в змозі контролювати господарську діяльність і реальні дії 

підлеглих при задовільних економічних результатах, дана органі-

зація може залишатися успішною. Для існування У-структур за-

лишаються, щонайменше, три типи зовнішніх умов. 

1. Централізована система розподілу продукції, наприклад, у 

великих корпораціях або територіальних утвореннях (як, скажімо, 

у період СРСР). 

2. Монопольне становище підприємства на ринку. 

3. Підходящі умови формуються й в окремих секторах ідеа-

льних ринкових відносин, коли покупці вільно «перебирають» 

продавців у рамках класичного ринку. У такому випадку додатко-

ві фактори не потрібні – у конкурентних умовах продукція зага-

льного призначення забезпечить існування й розвиток підприємс-

тва. Це спостерігається, наприклад, стосовно підприємств харчо-

вої, місцевої промисловості, які не мають потреби в рекламі. 

Однак існуванню зазначених можливостей настає край: на-

ростання труднощів у зв’язку з негативним впливом середовища в 

якийсь момент перевершує можливість вирішення проблем підп-

риємства чисто менеджерськими засобами в рамках унітарної ор-

ганізаційної структури. Ці недоліки унітарної організації дола-

ються в рамках децентралізованих Х-структур, що виступають 

логічно наступним етапом їх розвитку в міру посилення впливів 

ринку на діяльність підприємств. Такі організаційні структури 

характеризуються виділенням досить самостійних в оператив-

ному відношенні підрозділів, взаємодія яких з центром трима-

ється на комбінації тріади: компетенції, контролю й прав власно-

сті на частину прибутку або майна.  



  

У найбільш розвинутої формі Х-структури спостерігаємо в 

холдингах, АТ і підприємствах, які мають у своєму складі самос-

тійні філії, або дочірні підприємства.  

Вищою формою децентралізації при збереженні  традиційних 

форм взаємодії вважаються М-структури, характерні для найбі-

льших корпорацій, що надають повну господарську самостійність 

своїм структурним елементам при збереженні єдності загальних 

цілей корпорації. У процесі адаптивної реорганізації підприємств 

у напрямку формування М-структур спостерігається розвиток но-

вого стану децентралізації, який одержав загальну назву мережній 

структури, характерним проявом якої стає принципова відмова 

від строго вертикального поділу керування.  

Отже, зміна типу бізнес-структури підприємства – У, Х або М 

– виступає лише маркером суттєвих перетворень підприємства, 

що впливають на його властивості протистояти негараздам на ри-

нку. Ці перетворення стосуються, перш за все, операцій, які здій-

снюються підприємством на ринку закупівель та просування й  

передачі споживачам своєї продукції, загалом називаними ринко-

вими транзакціями, уведеними в ужиток ще з 1937 року Р. Ко-

узом [38].  

Перехід від унітарної до децентралізовано або мультидівізі-

онної бізнес-структури докорінно змінює систему контракта-

ції, замінюючи прямі, вільні, але вкрай ризиковані транзакції на 

зовнішньому ринку, до внутрішнього постачання сировини, виро-

бів та ін. між самостійними підрозділами всередині корпорації, 

унаслідок чого підприємство різко зменшує обсяг взаємовідносин 

на зовнішньому ринку, що сприймається як змінювання границь 

підприємства і надає підстав вважати такі перетворення інсти-

туціональними.  

Представимо в табл. 2.3 зведені у вигляді певної класифікації 

умови діяльності підприємств з урахуванням характеру транзак-

цій, що підприємство здійснює на ринку, і типу його бізнес-

структури.   



  

Таблиця 2.3 
Відповідність характеру транзакцій і типу 

бізнес-структури підприємств, що сприяє підвищенню їхньої  
стійкості на ринку 

 
Характер 
ринкових  

транзакцій 

Розподіл 
транзакційних 

витрат 

Тип  
бізнес-структури 

підприємства 

Ринкові 
 умови   

 
1. Здійсню-
ються без до-
даткових зу-
силь 
 

Ринкові 
трансакції 
безкоштовні 
 
 

У-структури уні-
тарних підпри-
ємств  

а) Централі-
зований роз-
поділ проду-
кції 
б) «Чистий» 
ринок 

2. Здійсню-
ються у по-
рядку захище-
них контрак-
тів між підп-
риємством у  
цілому та аге-
нтами ринку 

Зовнішні тра-
нзакційні ви-
трати спла-
чують: 

У-структури уніта-
рних підприємств 

Умови реаль-
ного ринку 
України 

а) підприємс-
тво в цілому 
б) підприємс-
тво і підроз-
діли  
 
 
 

Х-структури: 
а) внутрішній го-
сподарський роз-
рахунок 
б) інтрапренер-
ської структури 

в) переважно 
підрозділи 

М-структури (му-
льтидивізіонні ) 

г) виключно 
підрозділи 

Афілійовані під-
розділи 

3. Здійсню-
ються в по-
рядку внут-
рішньої ко-
нтрактації між 
суб’єктами 
афілійованої 
структури  

Внутрішні 
транзакційні 
витрати  
сплачують 
переважно 
підрозділи 

М-структури: 
а) мультидивізі-
онні; 
б) афілійовані із 
включенням до-
чірніх підприємств 

Внутрішнє 
середовище 
корпорацій 



  

Поки протягом певного часу підприємство не відчуває істот-

них транзакцій них втрат, що призводять до зниження його стій-

кості, підприємство регулює внутрішню господарську діяльність 

традиційними засобами менеджменту. При зростанні проблем 

збуту продукції, матеріального забезпечення загальне керівниц-

тво підприємств неминуче перекладає частину їх на підрозділи, 

відповідальні за положення підприємства на ринку, а це відповід-

ним чином виражається в підвищенні статусу їх самостійності. 

У результаті розвитку і видозміни ринку підприємства задля 

підвищення своєї інституціональної стійкості додержуються на-

ступної загальної  послідовність видозміни своєї бізнес-структури 

у порядку підвищення рівня своєї децентралізації за наступною 

схемою (рис. 2.3).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Загальна тенденція розвитку децентралізації  

бізнес-структури підприємств, що сприяє підвищення 

 їхньої стійкості 
 
 

Отже, даний напрямок інституціональної підтримки стійкості 

сформувався одночасно з розвитком самої теорії й практики 

управління підприємствами, яка, відповідно до зміни трьох етапів 

Лінійні, лінійно-функціональні, дивізіонні, матричні  
структури унітарних підприємств У типа 

 

Децентралізовані структури типів  Х і М 

 

Афілійовані структури (в результаті поглинань, злиттів,  
виділень  і  аутсорсингу) 

 

Мережні організаційні структури підприємств 
 



  

розвитку ринку також пройшла три етапи свого становлення, як 

це продемонстровано  табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 
Розвиток управлінської теорії по етапах  

перетворення світового ринку в загальному напрямку 
 інституційної підтримки стійкості підприємств 

  
Характер 

ринку 
Етап розви-
тку управ-

лінської  
 теорії 

Тип біз-
нес-струк-
тури  під-
приємс-

тва 

Характер 
здійснення  
ринкових 

транзакцій 

Примат (пере-
вага) вироб-
ника над по-
купцем 

Класична Унітарні  
У-
структури 

Здійснюються 
без додаткових 
зусиль 

Примат поку-
пця над виро-
бником  («сус-
пільство спо-
живання») 

Неокласич-
на, поведі-
нкова тео-
рія (біхеві-
оризм) 

Холдин-
гові Х-
структури  

Здійснюються в 
порядку захище-
них контрактів 
між підприємст-
вами на ринку 

Примат (пере-
вага) оптового 
покупця-інвес-
тора виробни-
цтва   

Інституціо-
нальна тео-
рія, теорія 
транзакцій  

Мульти-
дивізіонні 
М- струк-
тури    

Здійснюються в 
порядку внутрі-
шньої контрак-
тації між 
суб’єктами кор-
порації  

 

Інституціональне перетворення підприємства супроводжу-

ється переносом його меж далі у ринок – при злитті з іншим підп-

риємством, або, навпаки, усередину підприємства – при виділенні 

зі свого складу окремого підрозділу у якості більш самостійного 

господарського об’єкту аж до його повної самостійності. Міра  

переносу меж підприємства, по суті, визначається тим, які тран-

закції гарантують більшу стійкість підприємства: захищені зов-

нішні контракти, чи внутрішні контракти усередині корпорацій.  



  

Оцінка доцільності злиття й виділень підрозділів  під-

приємства з урахуванням транзакцій них чинників.  

Схему розподілу транзакцій між підприємством і його під-

розділом визначимо через  частки а, в і с, що поєднують три сто-

рони процесу: підприємство, підрозділ і зовнішнє середовище, як 

це схематично показано на рис. 2.4.  

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.4. Схема розподілу загальних транзакцій між  
підприємством і підрозділом 

 

Загальний обсяг транзакцій (а + в) розподіляється між двома 

учасниками взаємодії із середовищем: підприємством і під-

розділом. Частка підприємства становить а /(а + в), а підрозділу, 

відповідно, в /(а + в). Якщо частка підприємства за абсолютною 

величиною переважає, тобто а > в, то обсяг відносин між підпри-

ємством і підрозділом с, як позитивна різниця с = а – в > 0, вира-

жає ступінь залежності підрозділу від підприємства, а значить 

символізує централізований характер організаційної структури. І 

навпаки, якщо в загальному обсязі транзакцій переважає частка 

підрозділу, то негативна величина с = а – в < 0 свідчить про сту-

пінь відцентровості взаємин підприємства і підрозділу, а від так, і 

про актуальність децентралізованої структури. 

При тому, що подібна кількісна оцінка практично поки не 

проводиться, рішення про ступінь самостійності підрозділу все-

таки ухвалюється виходячи з вище викладених міркувань. При 

зміні обсягу транзакцій вирішальним є з’ясування тенденції їх 

а 

с 

в 

Підприємство Підрозділ 

Середовище 



  

розподілу між підприємством і підрозділом, що схематично відо-

бразимо графіком на рис. 2.5. 

 

 

 

Рис. 2.5. Метод обґрунтування міри децентралізації бізнес-
структури підприємства та рішення стосовно злиття  

або виділення підрозділів  
 

Кривою 1 на рис. 2.5 показана зміна загального обсягу тран-

закцій, а кривою 2 – їх частка, передана підрозділу. Точка 3 на 

графіку, що відображає здійснення повного обсягу транзакцій 

підрозділом, виражає найвищий ступінь його незалежності. Це 

відповідає або моменту його виходу з підприємства, або, навпаки, 

початковому моменту включення (поглинання) нового суб’єкту 

до складу підприємства, якщо процес розглядати  з права на ліво. 

● Проілюструємо процес поступового підвищення рівня гос-

подарської самостійності звичайного цеху з переробки гумових 

відходів у складі Лисичанського заводу гумових технічних виро-

бів (ГТВ) аж до його виділення з підприємства в якості повністю 

самостійного суб’єкту і створення акціонерного товариства ПАТ 

«Регенерат» за схемою, описаною в табл. 2.5.  
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Таблиця 2.5 
Етапи перетворення цеху у фінансово відокремлене орендне  

підприємство та акціонерне товариство 

Е
та

п
 

 

Основний зміст та доля функцій підприємства (a) та 

структурного підрозділу (b) у забезпеченні його дія-

льності, у % 

Стан 

підроз-

ділу  

Функції підпри-

ємства, a 

Функції під-

розділу, в 

а в 

1 Закупівля сирої гуми 

і відпрацьованих ав-

томобільних покри-

шок 

Участь у заку-

півлі сирої гуми 

й покришок  

80 20 Цех 

підпри-

ємства 

2 

 

 

Різке скорочення за-

купівель через відсу-

тність технології  

переробки автопок-

ришок з металевим 

кордом   

Самостійне за-

безпечення ви-

робництва зов-

нішніми замов-

леннями  

30 

 

 

 

70 

 

 

 

Орен-

дне пі-

дпри-

ємство 

на базі 

майна 

заводу  

3 

 

 

Повне призупинення 

матеріального поста-

чання цеху 

Освоєння те-

хнології пере-

робки покришок 

з металевим ко-

рдом і перехід 

до повного са-

мостійного ма-

теріального за-

безпечення 

0 100 Ство-

рення 

неза-

леж-

ного 

АТ 

 

По мірі наростання труднощів для підприємства з підтримки 

господарської діяльності цеху все більша частка зовнішніх тран-

закцій переходила від підприємства до цеху, що супроводжувало-

ся, з початку, створенням на базі майна заводу ГТВ Орендного 

підприємства, а в кінцевому вигляді, коли 100 % транзакцій, 

пов’язаних з закупівлею сировини та вдосконаленням технології 

її переробки, перейшло до Орендного підприємства, воно було 

перетворено в Акціонерне товариство. 



  

2.2. ПІДТРИМКА СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

ШЛЯХОМ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЙОГО 

ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
 
 

Розвиток інтрапренерства як напрямку підвищення 

стійкості підприємства шляхом перетворення його вну-

трішнього середовища.  

Технологія перетворення бізнес-структур підприємств не є 

суто завданням менеджменту підприємства як цілого. Важливу 

роль у цьому процесі відіграють підрозділи підприємства, які й 

реалізують через свої нові права і обов’язки ту чи іншу міру де-

централізації підприємства, відтворюючи в певному вигляді рин-

кову, або підприємницьку структуру усередині підприємства.   

Зміни на ринках кінцевої продукції вимагають оперативної, 

цілеспрямованої та усе зростаючої відповідної реакції підприємс-

тва відповідно із новим уявленням про значення бізнес-структури 

підприємства для забезпеченні його ефективної діяльності. Стру-

ктурне настроювання діяльності підприємства традиційними за-

ходами, такими, як вертикальний поділ праці, комбінація лінійно-

го та функціонального видів підпорядкування, департаментизація 

і дивізіонна структуризація, централізація й децентралізація відо-

бражають все-таки такі механізми парадигми менеджменту, часи 

якого минають [32].   

Загальним напрямком в адаптивному перетворенні бізнес-

структури підприємства є перехід від традиційних принципів, які 

Б.З. Мільнер у цілому характеризує як принципи «команд і конт-

ролю» [49], до створення підприємницьких організаційних струк-

тур усередині підприємства на основі розвитку інтрапренерст-

ва, як особливої форми внутрішнього підприємництва [59]. При 

цьому традиційні інструменти децентралізації організаційної 

структури за рахунок делегування підрозділам додаткових повно-



  

важень збагачуються принципово новими елементами, найважли-

вішими з яких є: 

1) розвиток внутрішнього підприємницького середовища пі-

дприємства – інтрапренерства; 

2) врахування як фактору внутрішньої організаційної струк-

тури підприємства впливу зовнішнього середовища в сфері тран-

сакцій – операцій з передачі споживачеві прав власності на про-

дукцію і послуги підприємства-виробника. 

Відмінністю інтрапренерської структури підприємства від 

традиційної є введення в систему взаємин між керівництвом під-

приємства з підрозділами, крім адміністративних, також відносин 

у частині власності й розподілу кінцевих результатів діяльності. 

Останні виникають, якщо підрозділам підприємства надається 

властивість акцепції частки приросту кінцевого прибутку підпри-

ємства, створеного в зовнішньому середовищі його діяльності, 

який і розподіляється між учасниками пропорційно їх внеску в 

отриманий результат.  

Це формує умови для участі все більшої кількості учасників  

у досягненні кінцевого результату не тільки в діяльності усереди-

ні підприємства, але й у зовнішньому середовищі. При цьому 

традиційні інструменти децентралізації організаційної структури 

за рахунок делегування підрозділам додаткових повноважень зба-

гачуються за рахунок розвитку підприємницького середовища 

всередині підприємства.  

Більш високий статус господарської автономності підрозділу 

в інтрапренерьскій структурі стає тим резервом підвищення ефек-

тивності діяльності підприємства, який неможливо компенсувати 

іншими засобами.  

 Вибір рівня самостійності підрозділу формується з ураху-

ванням його участі в забезпеченні своєї діяльності й реалізації 

продукції, а також розвитку елементів внутрішнього господарсь-

кого розрахунку або орендних відносин усередині підприємства 

за схемою, приведеною на рис. 2.6.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Рівні господарської автономності підрозділів  
підприємств 

 

При наявності у складі підприємств 1-4 рівнів господарської 

автономності підприємство залишається, за термінологією О. І. 

Вільямса [75], унітарним, при наявності підрозділів 5-6 рівнів 

господарської автономності підприємство набуває холдингового 

характеру, а при наявності підрозділів 7-го рівня господарської 

1. Участь підрозділу в отриманні частки 
загального прибутку підприємства 

2.  Діяльність підрозділу на умовах 
внутрішнього господарського розрахунку 

3. Госпрозрахунковий підрозділ із власним 
рахунком у банку 

4. Підрозділ із частковими ознаками 
юридичної особи (філії та ін.) 

7. Афілійоване  (придбане, асоційоване) 
підприємство 

6. Дочірнє підприємство 
 з пакетом акцій у головного 

 

5. Відокремлене орендне підприємство 
на базі майна головного 



  

автономності підприємство стає мультидивізіонним, тобто кор-

порацією. Розвиток господарської децентралізації останніми ро-

ками приводить навіть до таких до вкрай  децентралізованих під-

приємств, як мережеві підприємства. Таким чином загальна тен-

денція розвитку господарської децентралізації підприємств ство-

рює наступний характер видозміни їх характеру, як це показано 

на рис. 2.7. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Загальна схема перетворення підприємств  
в процесі їх господарської децентралізації  

 
Очевидно, що підрозділи холдингів і мультидивізіонних (а 

частіше це вже корпорацій) та мережевих підприємств мають не-

залежні бюджети. Власне, цей процес практично розпочався ще з 

20-х років ХХ століття, коли однією з перших американська кор-

порація «Дженерал Моторс» під керівництвом її президента Аль-

фреда Слоана подолала обмеженість централізованої організацій-

Унітарні підприємства 
 

Холдингові підприємства 
 

Мультидивізіонні підприємства 
(корпорації) 

 

Мережеві підприємства 

 

Унітарні підприємства  
з інтрапренерською структурою  

 



  

ної структури управління, надавши в умовах диверсифікованого 

виробництва високий ступінь самостійності великим підрозділам, 

давши їм право самим реагувати на зміну кон’юнктури ринку й 

перетворивши їх у «центри прибутку» [57], чим саме вперше й ре-

алізували, застосовуючи сучасний термін, бюджетування струк-

турних одиниць корпорацій. 

Сучасні корпорації й просто великі унітарні підприємства, 

навіть в Україні, мають у своєму складі підрозділи, що по суті є 

структурними одиницями бізнесу, проте, у фінансово-господар-

ському плані, їх економічне управління здійснюється з центру, 

через що організаційно стримується ініціатива й мотивація до ро-

зкриття власного потенціалу структурного підрозділу заробляти 

більше доходів, максимально використовуючи наявні власні мож-

ливості, що досягається запровадженням повноцінного бюджету-

вання цих підрозділів з надання їм повного статусу центрів фі-

нансової відповідальності (ЦФВ). 

Цей процес набуття більш високого статуту фінансової від-

повідальності, як основи для запровадження бюджетування, на 

підприємствах України, звичайно, повинен ініціюватися їх 

центральним менеджментом, але, нерідко, цю ініціативу про-

являють саме структурні підрозділи, що відчувають власні більш 

успішні перспективи свого функціонування, або як реакція на за-

гальний занепад підприємства як цілого, намагаючись опертися 

на власні можливості для свого виживання. 

Інтрапренерська структура підготовлює підприємства до 

найбільш ефективного запровадження бюджетування, оскільки 

вона здійснюється завдяки підвищенню статусу господарської 

автономії підрозділів. 

  

 

 



  

Формування фінансової структури підприємства і 

запровадження бюджетування для підтримки його стій-

кості.  

Бюджетування – це сучасна технологія економічного 

управління діяльністю підприємства, яка, окрім планування за-

вдань своїм підрозділам, передбачає стосовно них застосування 

всього комплексу управлінських функції з організації  і мотивації 

виконання ними поставлених цілей, обліку, контролю та своєчас-

ного регулювання з метою досягнення підприємством в цілому 

поставлених цілей. Оскільки функціонування підприємств відбу-

вається в мінливому ринковому середовищі, то бюджетування 

фактично перетворюється в засіб систематичної підтримки діяль-

ності підприємства. 

Запровадження бюджетування неможливо без відповідного 

перетворення бізнес-структури підприємства у вигляді так званої 

фінансової структури,  коли кожний підрозділ стає максималь-

но фінансово самостійним і відповідальним. Отже, під фінансо-

вою структурою підприємства розуміють «набір бізнесів і (або) 

інших сфер фінансової відповідальності (за доходи й витрати, 

лише за витрати, за певні фінансові показники і т. п.), розподіле-

них між структурними підрозділами підприємства як об’єкти бю-

джетування й управлінського обліку» [26, с. 150]. 

Значення фінансової структури підприємства складається в 

тому, що вона не відтворюється автоматично, як, наприклад, 

структура бухгалтерського обліку, що діє за законодавчо встанов-

леними процедурами. Елементами ж фінансової структури є самі 

бізнеси структурних підрозділів підприємства з доволі різномані-

тними процесами й можливостями впливу на результати своєї ді-

яльності.  

Правильно побудована фінансова структура дає змогу поба-

чити «ключові точки», у яких формуватимуться та перерозподіля-

тимуться доходи, витрати і прибутки, що створює кращі умови 

контролювати стан стійкості підприємства.  



  

У процесі управління стійкістю підприємства саме його фі-

нансова структура визначає:  

зони фінансової відповідальності підрозділів підприємства; 

центри обліку в управлінському обліку; 

засоби розробки та консолідації бюджетів різних типів. 

У складі фінансової структурі можуть бути сформовані три 

основні групи структурних: 

центри фінансової відповідальності (ЦФВ); 

центри фінансового обліку (ЦФО); 

центри виникнення витрат (ЦВ). 

Центром фінансової відповідальності (ЦФВ) призначається 

структурний підрозділ підприємства, який повністю контролює ті 

чи інші напрями фінансової діяльності, самостійно приймає 

управлінські рішення в межах цих напрямів і несе повну відпові-

дальність за виконання доведених йому планових фінансових за-

вдань. Для виконання ролі таких центрів найбільш пристосовані 

виробничі підрозділи – цехи й дільниці, що здійснюють повний 

цикл виробництв певної продукції. 

Центром фінансового обліку (ЦФО) призначається структур-

ний підрозділ, який здійснює облік установлених для нього пока-

зників доходів і/або  витрат, але не відповідає за їх розмір. Здебі-

льшого такі центри створюються на основі управлінських підроз-

ділів підприємства.  

Центром виникнення витрат (ЦВ) призначається структурна 

одиниця, в яких відбувається початкове споживання ресурсів і 

здійснюється планування, нормування та облік витрат з метою 

контролю та управління ними. Такими є, наприклад, матеріаль-

ний склад, що приймає на свою відповідальність матеріальні ре-

сурси, що надходять до підприємства, технологічна служба, яка 

розробляє технологічні процеси, що визначають майбутні затрати 

робочого часу працівників, матеріальні витрати на застосовувані 

інструменти, пристосування тощо. 



  

Самі центри фінансової відповідальності (ЦФВ) можуть 

створюватися у вигляді варіантів, що найбільш точно відобража-

ють місце підрозділу в економічній структурі і його вплив на стан 

стійкості підприємства. Це такі різновиди центрів фінансової від-

повідальності, як центри доходів (ЦД), маржинальних доходів 

(ЦМД), прибутку (ЦП), центри витрат (ЦВ), інвестицій (ЦІ), вен-

чурні центри (ВЦ) та ін. 

Центри доходів – це структурні підрозділи, які впливають і 

відповідають за отримання доходу (обсягу реалізації) завдяки сво-

їй діяльності, наприклад, збутові підрозділи підприємства. 

Центри маржинального доходу відповідають за маржинальний 

дохід, наприклад, торговельні підрозділи, що контролюють відпу-

скні і закупівельні ціни товарів. Центри прибутку – це структурні 

підрозділи, що мають можливість на основі контролю як отрима-

них доходів, так і здійснюваних витрат впливати і відповідати за 

масу отриманого прибутку. Такими є більшість структурних біз-

нес-одиниць (СБО) у складі підприємства, а також виробничих 

цехів з повним циклом виробництва й продажу продукції. 

Центрами витрат є структурні підрозділи, які контролюють і 

відповідають лише за витрати, але не в змозі контролювати дохо-

ди або прибутки підприємств: ремонтні та інструментальні служ-

би, автотранспортні господарства без права власної діяльності за 

межами підприємства, відділ складування готової продукції, деякі 

управлінські підрозділи (наприклад, з підготовки кадрів, забезпе-

чення безпеки праці) та ін. 

Центрами інвестицій є підрозділи, що розпоряджаються капі-

тальними вкладеннями, здійснюють капітальні проекти та відпо-

відають за величину віддачі інвестицій. Венчурні центри отрима-

ють права на здійснення певних витрат з метою подальшого дося-

гнення заданого рівня доходів або прибутків, певного рівня рен-

табельності, з повною фінансовою відповідальністю за здійснення 

витрат і досягнення планових показників. 



  

Зазвичай, виокремлення ЦФВ більш характерніше для ком-

паній з дивізіональною організаційною структурою або холдин-

гів, але створення підрозділів з таким статусом можливе і в уніта-

рних підприємствах, якщо: 

є чітка спрямованість продукції цеху (або СБО) на певний се-

гмент ринку споживання; 

обсяги виробництва й реалізації продукції в грошовому ви-

мірі становлять відчутну частку обсягу продажів підприємства; 

можливість і готовність структурного підрозділу самостійно 

працювати на ринку (забезпечувати закупівлю сировини й просу-

вання своєї продукції або послуг до кінцевого споживача); 

можлива повна відповідальність підрозділу доходи, витрати, 

грошові потоки від реалізації своєї продукції.  

У цілому передбачається, що ЦФВ відповідають за всі фінан-

сові результати, прибутки (доходи) і збитки (витрати), центри фі-

нансового обліку (ЦФО) – лише за деякі фінансові показники, до-

ходи та частину витрат (наприклад, служба збуту), а центри ви-

трат (ЦВ) відповідають лише за витрати (наприклад, склади, які 

не заробляють доходів, але потребують певних коштів). 

Для багатопрофільних комерційних структур, що є найчасті-

ше холдингами й складаються з кількох юридичних осіб, ство-

рення ЦФВ є обов’язковим і такими центрами стають всі струк-

турні підрозділи, навіть зовсім різного спрямування. Це можуть 

бути торговельні центри, інжинірингові компанії, центри програ-

много обслуговування тощо.  

На підприємствах з повним технологічним циклом, коли за-

готівельні, обробні та складальні цехи пов’язані між собою тех-

нологічними ланцюжками у якості ЦФВ визначають саме склада-

льні цехи, що відвантажують готову продукцію, тоді як цехи по-

передніх технологічних стадій, як і допоміжні підрозділи, найчас-

тіше отримають лише статус центрів фінансового обліку – ЦФО. 

● Приведемо в табл. 2.6 типовий приклад системи центрів 

фінансової відповідальності підрозділів підприємства.  

 



  

Таблиця 2.6 
Приклад фінансової структури підприємства 

та розроблюваних бюджетів його підрозділів 
 

Підрозділ, 
група підрозділів 

Статус 
фінансової  

відповідальності 

Тип бюджетів 
для виконання 

 
Виробничі,  
у тому числі: 

  

● основні:   
1. заготівельні цехи Центри витрат  Операційний 

бюджет. 
Бюджет витрат 

2. оброблювально-
складальні цехи 

Центри фінансо-
вої відповідаль-
ності (ЦФВ) 

Операційний 
бюджет. Бю-
джет доходів і 
витрат 

● допоміжні:   
3. ремонтна служба Центри витрат  Бюджет витрат 

4. інструментальна 
служба 

Центри витрат 
(ЦВ) 

Бюджет витрат 
 

5. транспортний цех Центр доходів 
(ЦД) 

Бюджет дохо-
дів і витрат 

Управлінські, 
у тому числі: 

  

6. служба збуту Центр доходів 
(ЦД) 

Бюджет дохо-
дів і витрат 

7. служба постачан-
ня 

Центр витрат  Бюджет витрат 

8. фінансовий відділ 
 

Центр інвестицій 
(ЦІ) 

Бюджет фінан-
сів. Бюджет ін-
вестицій 

9. бухгалтерія Центр фінансо-
вого обліку  

Бюджет витрат 

10. технічний відділ  Центр витрат  Бюджет витрат 

11. спеціальне конс-

трукторське бюро 

Венчурний центр 

(ВЦ) 

Бюджет витрат 

 

12. служби апарату 

управління 

– Зведений бю-

джет витрат 

13. планово-еконо-

мічний відділ 

Центр прибутків 

(ЦП) 

Зведений бю-

джет доходів і  

видатків 



  

Фінансова структура підприємства та бюджетування в ціло-

му забезпечують повний контроль ходу отримання прибутку під-

приємством, як це схематично показано на рис. 2.8, а отже й най-

кращі умови контролювати стан стійкості підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8. Принцип забезпечення контролю прибутків  
в умовах фінансової структури підприємства 

 

Результативність структурних перетворень усередині підпри-

ємства з метою підвищення його стійкості до зовнішніх впливів 

підсилюється заходами організаційного характеру, огляд яких 

представлено в наступному підрозділі. 
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2.3. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА   

 
Організаційна варіативність як ресурс видозміни пі-

дприємства для пристосування до зовнішніх впливів. 

Основною вимогою до організації діяльності підприємства у 

сучасному ринку є забезпечення його функціонування відповідно 

до умов, що все частіше  змінюються. Тобто, найважливіша влас-

тивість організації як функції виступає засобом підтримки стійко-

сті підприємства шляхом пристосування до зовнішніх впливів. 

Наявність безлічі форм та методів, які мають в своєму розпо-

рядженні сучасна теорія та практика організації, викликана саме 

необхідністю реакції організації на зміни, які відбуваються у се-

редовищі функціонування підприємств. Тому організація діяль-

ності підприємства або будь-якої окремої його ланки завжди реа-

лізується через вибір одного рішення з тих можливих, що відтво-

рюються завдяки особливій варіативності організації.  

Варіативність організації відображає внутрішню свободу 

здійснення тих чи інших взаємовідносин між елементами діяль-

ності підприємства, тобто вона має морфологічний характер (від 

«морфології», як науки, що вивчає форму, побудову [72]). Тому 

вивчення природи морфологічної варіативності організації та її 

використання являє собою ресурс адаптивного настроювання ор-

ганізації до нових умов діяльності підприємства. 

Запровадження концепції управління стійкістю у практику 

діяльності підприємств потребує використання варіативності ор-

ганізації як ресурсу її видозміни у відповідності із умовами функ-

ціонування, що змінилися. Тому розкриття самої природи варіа-

тивності організації є необхідною умовою здійснення її настрою-

вання з метою пристосування до змінених умов функціонування 

підприємства. 

Розглянемо організацію саме через варіативність можливих її 

форм та фактори, що її викликають, всупереч традиційному пред-



  

ставленню організації через форми, які відповідають певним умо-

вам їх застосування. 

Покажемо, що дійсно ніякі організаційні форми не мають пе-

реваги одна перед другою, якщо не враховувати їх відповідність 

умовам їх застосування. Що будь-які організаційні рішення, на-

віть які підтверджені багаторічною практикою застосування, є 

підпорядковані змінам, якщо їх потребують мінливі умови функ-

ціонування підприємства. Що їх застосування має не абсолютний, 

як інколи вважається, а відносний характер. Саме на цій основі 

представляється можливим пошук закономірностей змінювання 

організації в угоду вимог, які диктує сучасне ринкове середови-

ще. 

Структурна варіативність організації. 

Структурна варіативність організації породжується неодно-

значністю втілення функціоналізму діяльності підприємства в її 

структурному формуванні, що виражається у варіативності орга-

нізаційних структур, профілю й спеціалізації підприємства, видів  

організаційних структур управління тощо. 

Варіативність організаційної структури підприємства, яка 

виражає склад його підрозділів і зв’язків між ними, проявляється 

значно частіше, ніж вважається. Сам термін «структура» (від лат. 

Structura), що виражає «взаємне розташування і зв’язок складових 

частин, будова чого-небудь» [72], є символом відносної сталості. 

Структура є обов’язковим атрибутом будь-якого явища або 

об’єкта, виступає як деякий його закон, який, на думку М.І. Сет-

рова, «є об’єктивний, його існування не залежить від нашої волі, і 

тому … якщо ми прагнемо довідатися, який закон цього об’єкта, 

ми повинні звернутися до самого об’єкта» [68]. 

Сам склад підрозділів підприємства звичайно відображає ти-

повий підхід до структурування його діяльності, який формувався 

десятиліттями. Так, найбільш явні риси організації виробничої 

діяльності виражаються через поняття «виробнича структура» 

(ВС) – склад виробничих підрозділів певної спеціалізації, які 



  

пов’язані певними коопераційними зв’язками в процесі виготов-

лення продукції. Аналогічно, найбільш загальну характеристику 

організації керівництва підприємством виражає поняття «органі-

заційна структура управління» – ОСУ, яка включає склад підроз-

ділів системи керівництва й загальний характер їх співпідпоряд-

кованості і взаємодії в процесі керівництва діяльністю (схему по-

дібної  декомпозиції показано на рис. 2.9).  

 

Організаційна структура підприємства 

 

 

 

Об’єкт діяльності  Суб’єкт управління 

Виробнича структура  Організаційна структура 
управління 

Структура підрозділів за 
видами: основної, допо-
міжної, обслуговуючої  
діяльності  

 Структура підрозділів  
управління підприємством у 
цілому та його підрозділами 

Структура підрозділів за 
стадіями здійснення  дія-
льності: підготовка, об-
слуговування, реалізація 

 Структура підрозділів за фу-
нкціями менеджменту: пла-
нування, організації, регулю-
вання, стимулювання, конт-
ролю  

Структура підрозділів за 
предметами діяльності: 
видами продукції, послуг, 
регіонами, філіями 

Структура підрозділів за но-
рмами керованості 

Філії Це-
хи 

Діль-
ниці 

Робо-
чі мі-
сця 

 Слу-
жби 

Відділи 
 

Бюро Вико-
навці 

 

Рис. 2.9. Схема загальної організаційної структури 
підприємства 

 



  

У дійсності ж, сталість організаційної структури підприємст-

ва є обманною і декомпозиція підприємства, приведена на вище 

поданій схемі, реалізується лише почасти, по-перше, через те, що 

керівна діяльність не може бути повністю зосереджена тільки в 

керівних підрозділах, а значний обсяг її переноситься безпосере-

дньо в підрозділи об’єкта керівництва. А по-друге, йде постійний 

процес пристосування організаційної структури до змінюваних 

умов функціонування підприємства через наповнення новим зміс-

том підрозділів, тобто, процес змінювання функціональної стру-

ктури підприємства при тому, що організаційна структура, за зо-

внішніми ознаками, залишається незмінною.  

Покажемо в наступній табл. 2.7 приклади перетворення фун-

кціональної структури підприємства при збереженні його органі-

заційної структури.  

Таблиця 2.7 
Приклади перетворення функціональної структури  
підприємства при збереженні його організаційної  

структури  

 
Елемент орга-

нізаційної 
структури 

Фактор 
 зовнішнього 

впливу 

Функціональне 
перетворення 

Цех з ремонту 
устаткування 

Зростання  обсягу 
ремонтних робіт 

Передача частки ре-
монтних робіт в ос-
новні цехи 

Транспортний 
цех 

Скорочення обся-
гів внутрішнього 
транспортування 

Переорієнтація на 
зовнішні замовлення 
Передача транспорт-
них засобів в оренду 

Технологічний 
відділ підприєм-
ства 

Необхідність пе-
репрофілювання 
цехів 

Розробляє організа-
ційний проект підп-
риємства 

 

Організаційна структура підприємства є також інструментом 

поділу праці, оскільки формується не інакше, як шляхом закріп-



  

лення певних видів діяльності (по функціях, операціях, видах 

продукції або її частинам) за підрозділами підприємства. Цей 

процес свідомого обмеження набору трудових прийомів, устатку-

вання, технологій, застосовуваних у підрозділі, являє собою про-

цес загального поділу праці на підприємстві на основі базового 

принципу спеціалізації.  

 

Варіативність спеціалізації і профілю підприємства. 

Дія спеціалізації виражається в прояві розумного вибору ши-

роти номенклатури продукції або послуг, тоді як пристосованість 

засобів, ресурсів і можливостей підприємства до випуску певної 

продукції формує профіль його спеціалізації (показано в табл. 

2.8).    

Таблиця 2.8 
Напрямки  формування профілю спеціалізації підприємств 

 
Напрямок обмеження 

сфери діяльності 
Види підприємств та їх  

підрозділів 
 за профілем спеціалізації  

1. Ступенем складності 
й закінченості продукції   

Предметні, детальні, вузлові,  

2. Номенклатурою про-
дукції й послуг 

Однономенклатурні, багатономен-
клатурні 

3. Певним етапом жит-
тєвого циклу продукції 
(послуги) 

Науково-дослідні,  проектні, рекла-
мні, постачальницькі, виробничі, 
торговельні, що обслуговують, ре-
монтні,  утилізаційні  

4. Сферою застосування 
продукції  

 По видах галузей чи груп спожива-
чів  

5. Сферою застосування 
технологічних методів, 
стадій  виготовлення 
продукції і її частин,   
або послуг 

Заготівельні, ливарні, ковальські, 
оброблювальні, складальні, фарбу-
вальні, фасувальні, контрольно-
вимірювальні 

 



  

Варіативність профілю спеціалізації підприємства надає пев-

ні можливості вибору того напрямку її формування. Який найбі-

льше відповідає умовам ринку. Так, за першим напрямком спеці-

алізації діяльність підприємства обмежується: 

1) створенням кінцевої продукції для споживача – у формі 

так званої предметної спеціалізації; 

2) виготовленням частин продукції – деталей і вузлів, які, бу-

дучи кінцевою продукцією виготовлювача, не використовуються 

споживачем як закінчені вироби для експлуатації, а вживаються 

як комплектуючі для іншої продукції або як змінні й запасні еле-

менти експлуатованих виробів.   

Вироби підприємств обох типів за своїм складом можуть 

кваліфікуватися як деталі, складальні одиниці, комплекти або 

комплекси.  

Другий напрямок відображає обмеження широти номенкла-

тури продукції й послуг. 

За третім напрямком спеціалізації обмежують сферу діяльно-

сті підприємств певними етапами життєвого циклу виробу: його 

створення, виготовлення, поставки, експлуатації, технічного  об-

слуговування, ремонту й модернізації, виведення з експлуатації й 

утилізації.  

Відповідно до четвертого напрямку спеціалізації підприємст-

ва обмежують свою діяльність продукцією одного сегмента рин-

ку, що нерідко відображається найменуванням або призначенням 

підприємства, наприклад, «завод вугільного машинобудування» 

чи «цех листового прокату». 

Відповідно до п’ятого напрямку діяльність підприємства мо-

же обмежуватися певними видами технологічних процесів, пере-

ділу або стадії, чим визначається технологічний профіль підпри-

ємства, різноманітність видів якого утворюється можливими ком-

бінаціями технологічних стадій.  

● Так, у машинобудуванні комбінації трьох найважливіші 

технологічні стадій: заготівельної (З), оброблювальної (О) і скла-



  

дальної (С) дають 6 варіантів  технологічного профілю підпри-

ємств (рис. 2.10): 

1 – заготівельно-оброблювальні (подетальної спеціалізації); 

2 – оброблювальні та складальні (предметної спеціалізації 

без заготівельної стадії); 

3 –  заготівельні (спеціалізовані на виробництві заготівель – 

ливарних, кувань і т.п.); 

4 – оброблювальні (подетальної спеціалізації із давальниць-

ких заготівель); 

5 – складальні (наприклад, в автомобілебудуванні); 

6 – підприємства з повним технологічним циклом. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.10. Варіанти профілю машинобудівного  
підприємства 

 

При всій різноманітності форм спеціалізованої діяльності ви-

діляються два види спеціалізації: 

функціональний – коли діяльність підрозділу обмежується 

певним видом робіт, здійснюваними над різними видами предме-

тів праці; 

цільовий – коли діяльність підрозділу обмежується певними 

предметами діяльності з використанням різних необхідних опера-

цій, трудових прийомів й устаткування. 
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При наявності двох видів спеціалізації утворюються наступні 

форми спеціалізації підрозділів підприємства (табл. 2.9). 
 

Таблиця 2.9 
Види і форми спеціалізації підрозділів підприємств 

 
Вид 

спеціалізації 
Форми спеціалізації і приклади підрозділів 

виробничих управлінських 

1.Функціо-
нальний  

Технологічна – ливарний, 
механічний цехи 

Функціональна – плано-
вий відділ, технологічне 
бюро  

За видом обслуговування 
(для обслуговуючих під-
розділів) – ремонтний, 
інструментальний цехи 

Багатофункціональна (на 
комбінації декількох фу-
нкцій) – виробничий від-
діл (функції планування, 
організації, обліку, конт-
ролю)  

2. Цільовий 
(за видом 
продукції) 

Предметна – редукторний 
цех 

 За видом ресурсів, про-
дукції, споживача, клієн-
та, ринку – фінансовий 
відділ, контора цеху, 
відділ замовлень для 
населення, дирекція філії 
та ін. 

Вузлова – ділянка вузла 
помпи 

Групова – ділянка клапа-
нів 

Детальна – ділянка корпу-
са редуктора, потокова 
лінія виготовлення клапа-
на 

 

В умовах змінного середовища пропорції діючого поділу 

праці на підприємстві у зв’язку із змушеною зміною продукції 

перетерплюють зміни. Функціонально спеціалізовані підрозділи 

втрачають обсяги відповідних технологічних робіт, що вимагає 

для збереження їх цілісності об’єднувати в них декілька техноло-

гічних функцій. При цьому в функціональних підрозділах (Ф) зо-



  

середжуються практично всі необхідні функції (або технології), 

що перетворює їх за своєю формою в предметні (П) (рис. 2.11).  

 

 

                 

 

 

 

 
Рис. 2.11. Схема перетворення організаційної структури 

функціональних підрозділів в змінних умовах 
 

У найменш вигідному становищі виявляються жорстко спе-

ціалізовані однопредметні потокові лінії, які для перебудови на 

інший виріб вимагають значних витрат. Такі потокові лінії (ПЛ) і 

дільниці перетворяться в перемінно-потокові  (ППЛ) або групові 

(ГПЛ) лінії й дільниці, здатні до переналагодження при зміні но-

менклатури продукції (рис. 2.12). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.12. Напрямки перетворення однопредметних   
потокових ліній і дільниць 
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Варіативність структуризації підприємства. 

По мірі пристосування підприємства до змінюваних умов йо-

го функціонування на ринку перетворенню підлягає структура 

підприємства як система його господарських ланок, що форму-

ються на різних рівнях організаційної структури. Центральним 

моментом такого структурування є визначення раціонального ро-

зміру кожної ланки.  

Принцип структурування підприємства покажемо схемою на 

рис. 2.13. 

 

 

 

 

Рис. 2.13. Принцип структуризації ланок підприємства: 
1 – мінімальна структурна ланка;  
2 – найменша ланка із рисами господарської автономії; 
3 – найбільша з внутрішніх ланок з рисами господарської 

автономії. 
 

Мінімальні структурні ланки  відіграють роль «елементарних 

одиниць» або «атомів» організації [3]. Виділення мінімальних ла-

нок організації здійснюється на основі закріплення певних видів 

діяльності або бізнес-процесів за конкретними працівниками на 

основі поділу праці. Такими ланками можуть виступати виробни-

ча дільниця бригади, потокова лінія (ПЛ), група обладнання із 

спільним обслуговуванням тощо. 

Що ж стосується найменших і найбільших ланок із рисами 

господарської самостійності, то їх визначення залежить від зага-

льного розміру підприємства, що вимірюється його обсягом ви-

робництва і реалізації продукції. Чим більше розмір підприємст-

ва, тим більше його структурних ланок може бути утворено. По 

    1 
       2 

         3 



  

мірі зменшення обсягів реалізації продукції, що є головним трен-

дом в умовах економічної кризи, зменшується кількість рівнів 

утворення структурних ланок підприємства. 

Сам розмір підприємства має власні варіативні межі, під 

якими розуміють мінімальний і оптимальний обсяг його діяльно-

сті, вимірюваний обсягом виробництва і реалізації продукції. 

Схему визначення мінімального і оптимального обсягу ді-

яльності підприємства покажемо на рис. 2.14. 
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Рис. 2.14.  Визначення мінімального і оптимального обсягу  

діяльності підприємства  
 
Мінімальним є такий обсяг діяльності підприємства, при 

якому його продукція є беззбитковою, тобто витрати на її одини-

цю відповідають рівню галузевої або ринкової ціни, що досяга-

ється правильною структурою змінних і умовно-постійних ви-

трат. Подальше збільшення обсягів діяльності забезпечує зни-

ження собівартості за рахунок економії умовно-постійних видат-

ків, але починають наростати зовнішні до операційних витрати в 

сфері обігу продукції (так звані «транзакційні» витрати за Р. Коу-

зом [38]).  



  

Оптимальним слід вважати такий обсяг діяльності, подальше 

збільшення якого не приводить до істотного зниження собіварто-

сті продукції, коли економія умовно-постійних витрат Еуп приб-

лизно дорівнює приросту транзакційних  витрат Вта:  

Еуп  = Вта.                                       (2.3) 

Подальше нарощування обсягу діяльності обмежується мак-

симальним значенням, при якому вартість продукції за рахунок 

зростаючих транзакцій них витрат знову може досягти галузевої 

або регіональної.  

Оскільки даним принципом керуються всі суб’єкти діяльнос-

ті, то практично всі вони залишаються лише у рамках прагнення 

до оптимального, а тому практично, обсяги виробництва більшос-

ті підприємств лише долають мінімальні значення. 

  

Редукція виробничої системи підприємства в умо-

вах вимушеного скорочення продажів продукції. 

В умовах зниження купівельної спроможності споживачів 

обсяги виробництва багатьох підприємств фактично зменшують-

ся нижче мінімальних, що погіршує стан їх стійкості. Вимушеною 

відповіддю на ці обставини є проведення редукції виробничої си-

стеми, тобто її скорочення пропорційно скороченню обсягів ви-

робництва за умови максимально можливої підтримки беззбитко-

вої діяльності підприємства. В цілому комплекс заходів з редукції 

виробничої системи набуває значення спеціального інструменту 

підвищення організаційної стійкості підприємства. Повсюдно на 

підприємствах спостерігається вивільнення працівників з вироб-

ничого процесу: переведення на часткову зайнятість, неповний 

робочий тиждень, відправлення працівників у відпустки із част-

ковим утримуванням або без утримування та ін. 

Однак, строго пропорційно зниженню обсягів виробництва 

зменшується фактична зайнятість тільки основних робітників, 

тоді як загальний обліковий склад скорочується повільніше, а ча-



  

стина оплати праці основних працівників, які умовно вивільня-

ються, переходить із розряду змінних витрат в умовно-постійні.  

У числі інших заходів, прийнятих підприємствами, основна 

увага приділяється переведенню не завантажених потужностей у 

режим консервації, чергового використання, але організаційні за-

ходи перетворення виробничої структури у напрямку виведення 

неефективних виробництв і підрозділів, як правило, поки не вжи-

вають.  

Економічний механізм редукції виробничої системи базуєть-

ся на підтримці умови беззбитковості, якою є, як відомо, рівність 

доходів (Д) від реалізації продукції видаткам на її виготовлення 

(В): 

Д = В.                                           (2.4) 

Забезпечення беззбиткової роботи підприємств при різкому 

зниженні доходів у період кризи потребує певного зниження за-

гальних витрат таким чином, що б з розрахунку на одну одиницю 

продукції у кожний момент часу підтримувалася умова (2.4) шля-

хом рівності ціни реалізації (Цt) і собівартості (Сt) кожного виду 

продукції: 

Цt  = Сt.                                        (2.5)  

   

Відомо, о структуру собівартості одиниці продукції можна 

представити: 

С = Сзм + Сп,                                   (2.6) 

 

де Сзм – сума статей, що відображають змінні витрати; 

Сп – сума статей, що відображають постійні витрати. 

Звісно, що зниженню підлягають обидві складові собівартос-

ті. 

Стосовно зменшення змінних витрат у складі собівартості 

підприємствам приходиться розраховувати на закупівлю більш 

дешевої сировини, зменшення рівня оплати праці основних робі-

тників та екстрену допомогу держави у частині зниження контро-



  

льованих нею залізничних тарифів, цін на газ та ін., або на карди-

нальну модернізацію технологічних процесів.  

Проте, певні можливості зниження собівартості залишаються 

саме у частині постійних витрат, які у значній мірі за рахунок ор-

ганізаційних заходів можуть бути переведені в режим «змінних». 

Величина постійних витрат у собівартості одиниці продукції 

становить: 

 Сп = Ву.п / К,                                    (2.7) 

 

де К – кількість виробленої продукції; 

Ву.п – сума умовно-постійних витрат на період виробництва 

К продукції. 

Неможливість пропорційно динаміці обсягів виробництва 

зменшити змінні витрати в собівартості продукції може бути 

компенсовано зниженням постійних. 

Якщо завдання із зниження загальної собівартості оцінити 

індексом Iзн, який відображає: 

Iзн = Сt /С1,                                     (2.8) 

де С1 = початкова собівартість одиниці продукції. 

 

Тоді аналогічний індекс зниження загальної суми постійних 

витрат Iп можна розрахувати перемножуванням наведеного інде-

ксу Iзн на відповідний індекс зниження обсягів виробництва  Iо, 

тобто: 

Iп = Iзн *  Iо.                                      (2.9) 

 

Впровадження організаційних заходів щодо зниження пос-

тійних витрат відповідно умові (2.9) забезпечує пропорційне зме-

ншення собівартості на рівні беззбиткової роботи при тому, що й 

змінні витрати у складі собівартості також знижуються пропор-

ційно. 

Таким чином, здійснення організаційних заходів зменшення 

постійних витрат підприємства наскільки можна близько до вели-



  

чини індексу Iп гарантує зниження точки беззбитковості пропор-

ційно до зниження обсягів реалізації, а від так – і виробництва. 

Вирішальними компонентами постійних витрат є: 

1) кошти для оплати праці працівників підприємства окрім 

основних робітників, оплата праці яких нараховується до собівар-

тості прямим шляхом; 

2) витрати, що пов’язані із використанням виробничих фон-

дів. 

Тому, зменшення умовно-постійних витрат на рівні значення 

індексу потребує: 

максимально можливого вивільнення з виробничого процесу 

робітників, які прямо не задіяні у виробничому процесі; 

виведення за межі балансу підприємства обладнання та ви-

робничих площ, що звільнились в процесі рецесії, шляхом пере-

дачі їх в оренду, продажу, створення самостійних дочірніх підп-

риємств тощо;   

підвищення змінності та рівня завантаження виробничого 

апарату, що задіяний у технологічному процесі та ін. 

 

Варіативність централізації-децентралізації управ-

лінських функцій. 

 Централізація діяльності означає її здійснення в одній ланці. 

Функції і види робіт, обсяг яких менше можливостей типового 

для підприємства підрозділу, легко централізуються як, напри-

клад, підготовка кадрів підприємства, що здійснюється одним 

відділом підготовки кадрів. Стандартним рішенням щодо центра-

лізації функції бухгалтерського обліку є наявність єдиної бухгал-

терії, що безсумнівно є доцільним. Але з іншого боку, при жорст-

ко спеціалізованих функціональних підрозділах підприємство за-

лишається без відповідальних виконавців будь-яких нових за-

вдань, що постають в результаті впливу середовища діяльності 

підприємства. Це знижує здатність підприємства стримувати зов-

нішні впливи, а відтак  – знижує його стійкість. Тому більшість 



  

функцій управління, таких як планування, контроль та інші, здій-

снюються децентралізовано, тобто  різними підрозділами підпри-

ємства. Характер реалізації пропорції централізації–

децентралізації функцій схематично проілюструємо на рис. 2.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 

 
 

Рис. 2.15. Приклад розподілу виконання проектно-
управлінських функцій на підприємстві: 

 
ВГБ – відділ головної бухгалтерії; БЦ – бухгалтерія цеху; ВГТ – 

відділ головного технолога; ТБЦ – технологічне бюро цеху; 
ПЕВ – планово-економічний відділ; ПЕБц – планово-економічне 

бюро цехів.  
 

Оскільки метою запровадження централізованого та децент-

ралізованого виконання функцій підприємства є забезпечення го-

товості підприємства до вирішення нових завдань, що виникають 

як його реакція на зовнішні виклики, то й вибір пропорції центра-

лізації-децентралізації є інструментом підвищення стійкості підп-

риємства.   
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Варіативність чисельності апарату управління.  

Відсутність жорсткої пропорції кількості управлінського та 

виконавського персоналу підприємств також є певним інструмен-

том підтримки стійкості підприємства, коли задля редукції (зме-

ншення) виробничої системи потрібне скорочення загальної кіль-

кості працівників при максимальному збереженні чисельності ос-

новних робітників. Варіативність чисельності апарату управління  

породжена варіативністю так званих норм керованості (також 

підпорядкованості, або зони контролю), за якими визначаються 

межі припустимої кількості підлеглих одному керівникові.  

● У самому загальному вигляді норми керованості, які скла-

лися, наприклад, у промисловості, приведемо в табл. 2.10 [49].  
Таблиця 2.10 

Норми підпорядкованості в системі керівництва  
підприємств 

Характер функцій виконавців 
Норма 

підпорядкованості 
1. Однакові функції 30 – 40 
2. Різні, але однотипні функції 10 – 12 
3. Різнотипні функції 5 – 6 
4. Виконавці – представники вищого 
рівня керівництва 

4 – 11 

5. Виконавці – представники більш ни-
зьких рівнів керівництва 

В 2-4 рази більше, 
чим у п. 4 

 
У конкретних умовах підприємств складаються власні нор-

ми, що враховують особливості побудови їхньої організаційної 

структури.  

В умовах кризи здійснюється вивільнення працівників під-

розділів при збереженні їх керівників, що приводить до зменшен-

ня зони контролю нижче нормативу і означає їхню неповну за-

йнятість при тому, що вище керівництво підприємств у кризових 

умовах перевантажене. 



  

Підтримка стійкості підприємства заходами «органі-

заційної буферизації».  

Поняття «буфера», як технічного устрою для зм’якшення 

ударів [72], дозволяє охарактеризувати сукупність організаційних 

методів, що полягають у компенсації впливів середовища, як «ор-

ганізаційну буферизацію». Організаційна буферизація, що прояв-

ляється в різних формах, полягає в подоланні неминучих неузго-

дженостей між об’єктивно мінливими умовами діяльності підпри-

ємства і її організацією шляхом взаємного пристосування для під-

тримки стійкого характеру діяльності. Інструментарій організа-

ційної буферизації може бути пов’язаний з традиційними захода-

ми «розшивання вузьких місць», що в американської наукової лі-

тературі узагальнені у вигляді «теорії перешкод» (theory of 

constraints) [82]. 

У парадигмі забезпечення стійкості підприємства організа-

ційна буферизація спрямована на запобігання або відкладання 

організаційної кризи підприємства внаслідок впливу на нього 

змінного середовища. Здійснення організаційної буферизації 

означає необхідність керуватися при виборі форм і методів орга-

нізації діяльності підприємства двома наступними вимогами: 

1) здійснення максимально можливої редукції (як звуження 

амплітуди коливань) змінності середовища для збереження пара-

метрів діючої організації в поле певного допуску; 

2) формування організації з більшою варіативністю застосу-

вання відносно змінних умов діяльності, обумовлених середови-

щем. 

Режим організаційної буферизації поширюється на всі види 

організаційних методів, які можна узагальнити, зводячи до насту-

пних: 

1) методи «згортання вхідного сигналу»; 

2) методи об’ємно-календарного ранжирування; 

3) методи буферизації матеріальних потоків. 

 



  

«Згортання» вхідного сигналу. 

Найбільш очевидним проявом організаційної буферизації у 

вигляді «згортання» вхідного сигналу, який відображає вплив се-

редовища на підприємство, є класифікація і групування об’єктів 

виробництва, споживачів, ринків тощо. Результат «згортки» у ви-

гляді деякого показника виступає параметром зовнішнього впли-

ву, який відображається як детермінована величина – при орієн-

тації на середні значення змінних параметрів, або як стохастична 

– при наявності певного закону їх розподілу. Представимо в табл. 

2.11 декілька прикладів «згортання» вхідного сигналу. 

 Таблиця 2.11 

Приклади прояву «згортання» зовнішніх умов 
 

Вхідний сигнал Форми згортання 
1. Номенклатура виро-
бів, деталей, операцій, 
постачальників, спожи-
вачів 

Склад класифікованих угруповань  
виробів, деталей, операцій, постача-
льників, споживачів.  

2. Поставка матеріалів і 
заготовок на склад різ-
ними транспортними 
партіями та через  не-
рівномірні проміжки 
часу 

Одержання матеріалів і заготовок  зі 
складу однаковими партіями через 
рівномірні проміжки часу 

3. Потреба продукції в 
різних кількостях 

Зведення до однакових величин 
партій продукції  

4. Нерівномірна потре-
ба в готовій продукції 
по календарних періо-
дах 

Зведення до рівномірної потреби 
через параметри такту потокової 
організації, періоду випуску продук-
ції тощо 

5. Випадковий потік 
потреб у продукції,  або 
з відомою функцією 
розподілу (нормаль-
ною, пуасонівською, 
показовою та ін.) 

Орієнтація на середнє число замов-
лень на продукцію, заявок на обслу-
говування в одиницю часу, або на 
математичне очікування випадкової 
величини, дисперсію випадкової ве-
личини та ін. 



  

У цілому «згортання» проявляється як спосіб перетворен-

ня реальності шляхом її відображення у вигляді класифікацій-

них угруповань, кількісних оцінок структур, організаційних 

нормативів або параметрів моделей дійсності і завжди виража-

ється в скороченні, «стиску» вихідної інформації. Стисла й 

найбільш узагальнена інформація про середовище має більш 

тривалий період своєї актуальності, оскільки, завдяки класифі-

каційним методам, зберігає інформацію про найбільш важливі 

риси змінюваних об’єктів, які закріплено ознаками класифіка-

ції, тоді як конкретні об’єкти (вироби, замовники, умови про-

дажу тощо) змінюються більшими темпами. 

При постійному відновленні продукції, що в ринкових умо-

вах актуально для всього промислового виробництва, підтримка 

необхідної спеціалізації полягає в забезпеченні максимального 

рівня однорідності робіт у підрозділах і на робочих місцях за 

умови зміни потоку конкретних деталей. Це актуалізує завдання 

редукції протиріччя між рухливою програмою продукції і віднос-

но постійною структурою спеціалізації шляхом класифікації про-

дукції за ознаками її однорідності і формування для класифіка-

ційних угруповань підрозділів з відносно постійною спеціалізаці-

єю з урахуванням забезпечення для них достатнього обсягу робіт. 

Особливістю й об’єктивною складністю побудови класифіка-

торів виробів і робіт є те, що систематизації підлягають не кінцеві 

безлічі заздалегідь заданих об’єктів, а нескінченні, по суті – які 

тільки можуть бути передбачувані безлічі об’єктів, що характери-

зуються усілякими комбінаціями різних ознак.  

Покажемо, як організаційна буферизація з метою підвищення 

стійкості виробничої структури здійснюється на основі класифі-

кації об’єктів виробництва за допомогою  класифікатора продук-

ції – ЗКП (раніше – «Загальносоюзний класифікатор промислової 

та сільськогосподарської продукції, прийнятий для РФ як «Зага-

льноросійський класифікатор продукції» і, на жаль, не відновле-

ний в Україні). Структура коду класифікованих об’єктів, що 



  

представлена на рис. 2.16 стосовно деталей загальномашинобуді-

вного застосування,  відображає: 

клас 40 0000: деталі – тіла обертання; 

клас 50 0000: деталі – не тіла обертання. 
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Рис. 2.16. Структура класифікаційного коду деталей 

 загального вживання 
 

Далі, у класі 40, наприклад, виділено 10 підкласів деталей, 

утворених за ознаками їх конструктивної подібності: 

підкласи 40 1100…40 2700 – деталі типу валів, осей, пальців 

та ін., довжина яких у два й більше разів перевищує найбільший 

діаметр: L > 2D; 

підкласи 40 3100…40 5800 – деталі типу фланців, кришок, 

кілець  та 135н.., довжина (висота) яких менше двох найбільших 

діаметрів: L < 2D. 

Відповідно клас 50 підрозділений на підкласи: 

50 1100…50 3700 – корпусні деталі; 

50 6100…50 6800 – площинні деталі. 

Класифікація деталей та інших виробів на основі ЗКП ство-

рює основу формування виробничої структуру підприємства з 

більш стійкою спеціалізацією, орієнтованою не на швидко зміню-

вані вироби, а на їх класифікаційні угруповання з більш тривалим 

періодом актуальності. 



  

Об’ємно-календарне ранжирування виробничого 

процесу. 

 З численних методів оперативного планування виробничого 

процесу саме об’ємно-календарне ранжирування вхідного потоку 

замовлень є одним із загальних методів організаційної буфериза-

ції для підвищення стійкості виробничої системи. Суть даного 

заходу складається в ранжирування замовлень за ознаками, які 

формують простір двох координат: «фронт виконання робіт V», 

який відкладається по осі ординат, і «період часу виконання T», 

що відкладається по осі абсцис, як це демонструє схема на рис. 

2.17.  
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Рис. 2.17. Утворення диспропорцій у використанні  
виробничої потужності (ВП) підприємства при  

випадковому потоці замовлень: 
А,Б,В,Г,Д – замовлення; 
ВП – виробнича потужність; 
ТочВ, ТочД – періоди очікування початку виконання замовлень В і Д 
через нестачу виробничої потужності. 



  

Невідповідність між трудомісткістю вступного потоку замов-

лень і денною виробничою потужністю породжує диспропорції, 

схематично показані на рис 2.17 ділянками недостатнього заван-

таження підрозділу і, навпаки, такими, що виходять за межі їх ви-

робничої потужності (ВП).  

Значення об’ємно-календарного ранжирування полягає в зме-

ншенні внутрішніх диспропорцій у завантаженні виробничих під-

розділів і робочих місць, неминучих при випадковому потоці за-

мовлень. Можливість організаційного варіювання забезпечується 

зміною так званого «фронту робіт», тобто кількості виконавців 

даного замовлення.  

Об’ємно-календарне ранжирування забезпечується тим, що 

конфігурацію заданого обсягу робіт по виконанню будь-якого за-

мовлення можна змінювати в площині координат: «фронт робіт з 

виконання даного замовлення  f – період виконання замовлення  

Т». Обсягу виконання замовлення пропонується надавати конфі-

гурацію, зручну для «упакування» простору «f – Т» без недован-

таження виробничої потужності або виходу за її межі (рис. 2.18). 
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Рис. 2.18. Варіювання виконання замовлення за величиною 

фронту робіт (f)  і тривалістю періоду виконання Т 
 



  

Умовою такого варіювання є збереження рівності обсягу ро-

біт на виконання кожного замовлення при будь-якому варіанті 

його перетворення: 

f 1 * T1 = f 2 * T2 = f 3 * T3.                             (2.10) 

У механічній обробці, наприклад, це пов’язане з можливим 

діапазоном зміни числа паралельно працюючих верстатів, що ви-

конують одне замовлення. У металургії – з можливістю налаго-

дження декількох станів на однотипну продукцію, або, навпаки, з 

можливістю їх налагодження на одночасне виконання різних за-

мовлень. 

Можливості календарного варіювання усередині підприємст-

ва доволі значні і обмежуються лише терміном закінчення вироб-

ничого циклу, що може бути пов’язане з передачею виробу до 

іншого виробничого підрозділу, або кінцевому споживачеві. Та-

ким чином, тривалість фактичного виробничого циклу виробу з 

урахуванням календарного ранжирування складає тривалість пе-

ріоду Тц, що включає в себе як тривалість виробничих операції Тр 

та між операційних перерв Тп, як це показано на рис. 2.19. 
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Рис. 2.19. Схема визначення тривалості виробничого циклу 

 



  

Загальна тривалість циклу Тц включає тривалості періодів: 

робочого –  Тр та перерв – Тп, час яких не перекривається одне 

іншим, тобто: 

Тц = ∑ Тр + ∑ Тп.                                (2.11) 

Тривалість виробничого циклу залежить від його структури, 

яка відображає логіку процесу, кількість оброблюваних предме-

тів, тривалість виконання окремих операцій і перерв між ними, а 

також порядок сполучення в часі виконання різних операцій і 

угруповання предметів діяльності. Організаційне значення скоро-

чення тривалості циклів полягає в тому, що вона визначає трива-

лість відповідних процесів виробництва, впровадження нового, 

постачання, виходу на ринок, що в кінцевому рахунку підтримує 

стійкість підприємства в конкурентному середовищі. 

 

Вирівнювання завантаження підрозділів та вико-

навців виробничих процесів.  

Виконання будь-якого процесу породжує диспропорції за-

йнятості в ньому устаткування і працівників на різних стадіях йо-

го виконання, що проілюструємо схемою на рис. 2.20. 
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Рис. 2.20. Породження нерівномірного завантаження 5-ти цехів 
при виготовленні продукції: f1, f2, f3, f4, f5 – обсяг 

 виконуваних робіт у кожному з цехів 



  

Зі схеми на рис. 2.20 видно, як послідовний процес виготов-

лення продукції породжує нерівномірність завантаження різних 

підрозділів від первинної обробки сировини до кінцевої стадії до-

вкола середньої величини,  відміченої пунктирною лінією. Най-

більш перевантаженим є 3-й підрозділ, тоді як 2-й і 5-й, навпаки, є 

недовантаженими. Диспропорції у використанні елементів діяль-

ності при здійсненні процесів можуть бути усунені за рахунок 

стискання, або, навпаки, розтягування циклів виконання робіт, 

концентрування різних видів робіт або продукції у різних підроз-

ділах таким чином, що б обсяги виконуваних у підрозділах робіт 

відповідали їхнім можливостям. 

Проілюструємо схемою на рис. 2.21 принцип розтягування та 

стискання циклів стосовно виконання робіт А,Б,В,Г з метою вирів-

нювання завантаженості підрозділів, у яких вони здійснюються.  
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Рис. 2.21. Варіювання структурою циклів для забезпечення 
 пропорційного завантаження підрозділів підприємства 

 

Варіювання черговістю виконання робіт. 

Різна черговість виконання робіт з одного й того же списку 

призводить до різної тривалості виробничих процесів і непропор-

ційного завантаження виконавців, як це ілюструє наведений на 

рис. 2.22 приклад зіставленням двох конверсійних варіантів обро-



  

бки двох партій деталей А і Б, тобто БА і АБ, за трьома операція-

ми. Варіанти відрізняються лише послідовністю запуску партій у 

виробництво, але у результаті доволі значно розрізняється трива-

лість циклів для двох варіантів. 
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Рис. 2.22. Два варіанти структури циклу обробки парій деталей 
А і Б  за трьома операціями при двох варіантах  

послідовності обробки  деталей 
 

Застосування різних видів організації руху партій 

предметів. 

На практиці з метою прискорення виконання виробничих 

процесів використовують різні види руху при оброблюванні одні-

єї партій предметів. В одних випадках передавання предметів з 

операції на операцію проводиться послідовним методом, тобто 

цілою партією, в інших – будь-якими частинами партії або по-

штучно, при чому величина цих передатних партій може бути рі-

зна для кожної пари суміжних операцій. Крім того, на критичних 

для загальної тривалості процесів операціях можуть вводитися 

додаткові робочі місця, чи виконавці. В цілому ці заходи забезпе-

чують значну варіативність структур виконуваних процесів та їх 

тривалості. 

● На рис. 2.23 представимо у якості прикладу варіативність 

структури циклу обробки партії з 60 предметів на чотирьох опе-

раціях за різними варіантами  руху: а) послідовний; б) змішаний: 

послідовний з першої на другу операцію й далі – паралельний з 



  

передатною партією з 20 предметів; в) паралельно-послідовний з 

передатною партією з 10 предметів; г) паралельний з передатною 

партією з 6 предметів; д) паралельний з передатною партією з 6 

предметів з підключенням паралельних трьох робочих місць на 3-

й операції. 
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Рис. 2.23. Варіанти циклів обробки партії предметів 
 за різними видами організації їх руху 



  

Приведена на рис. 2.23 схема відображає варіативні можли-

вості календарного регулювання замовлень за параметрами 

«фронт робіт – тривалість циклу» шляхом організації паралель-

них процесів, зокрема, враховуючи два способи паралельності, 

що застосовуються як окремо, так і спільно: 

1) частковим (у межах технічних можливостей) сполученням 

у часі виконання послідовних процесів і операцій – варіанти «б», 

«в» і «г» на рис. 2.23; 

2) збільшенням фронту робіт у межах наявних обмежень – 

варіант «д» (одночасно з попереднім способом). 

 

Буферизація матеріальних потоків.  

Здійснення визначеного календарного графіка, що стримує 

негативний вплив зовнішнього середовища, можливо лише за 

умови забезпечення безперервного матеріального потоку, тобто 

наявності на момент початку кожної операції та впродовж її ви-

конання необхідної кількості оброблюваних предметів з поперед-

ньої операції (або товарів з попередньої стадії їх просування). Ця 

змінна величина необхідного заділу напівфабрикатів або запасу 

товарів зветься оборотним заділом, або запасом. 

Взаємодія будь-яких суміжних операцій у часі, який задаєть-

ся структурою календарного циклу, формує або позитивний обо-

ротний заділ, тобто, матеріальний потік, що забезпечує забез-

печення процесу автоматично, або негативний  заділ, наявність 

якого означає переривання матеріального потоку й неможливість 

виконання процесу. 

Оборотні заділи виникають між суміжними операціями як у 

випадках різної їхньої  продуктивності, так і при рівній продукти-

вності, але при зсуві часу виконання наступної операції уперед, 

одночасно, а то й навіть, раніше, виконання попередньої операції. 

Максимальна величини оборотного заділу (запасу) між двома 

суміжними операціями визначається на кінець періоду їх сполу-

чення за формулою: 
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де   1T
 – тривалість певного періоду сполучення суміжних 

операцій в годинах; 

Ci,Cj – кількість виконавців (устаткування) на i-й (поперед-

ній) та j-й (наступній) операціях протягом періоду їх сполучення; 

tш1 і tш2 – норма часу на 1-й (попередній) та 2-й (наступній) 

суміжних операціях. 

Величина оборотного заділу (Zij) визначається залежно від 

періоду сполучення двох суміжних операцій Тс та його тривалос-

ті. При зміні характеру сполучення двох суміжних операцій від-

повідно й змінюється максимальна (Zmax) та початкова (Zпоч) 

величини створюваного позитивного чи негативного заділу, що 

відображає графік на рис. 2.24. 
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Рис. 2.24. Варіативність утворення позитивного «+»,  

негативного «–» та початкового (Zпоч) заділу залежно від варі-
анту сполучення суміжних операцій 

 
Принцип управління оборотними заділами (запасами) може 

бути поширений на інші заходи забезпечення безперервності ма-

теріального потоку, що в цілому складають методи буферизації 



  

матеріальних потоків, зміст яких можна розкрити через сукуп-

ність наступних двох підходів: 

1) навмисне збільшення умовного «перетину» каналу матері-

ального потоку у «вузьких» місцях, що виникає при створенні та 

зникненні позитивного оборотного заділу між суміжними вироб-

ничими підрозділами чи робочими місцями з різною продуктив-

ністю, або потребою в предметах праці в одиницю часу; 

2) навмисне збільшення умовного «перетину» самого матері-

ального потоку шляхом створення тимчасових буферів в місцях 

підвищеної швидкості процесів споживання предметів. 

У процесі виникнення і зникнення позитивного оборотного 

заділу, який здається спонтанним, проте, не можна не бачити пос-

тановки вимог до інфраструктури, хоча б у частині забезпечення 

зберігання й обліку оборотного заділу. Організація виробничих 

процесів з негативними оборотними заділами висуває до інфра-

структури більш серйозні вимоги – створення спеціальних мате-

ріальних заділів у точках випередження продуктивності спожи-

ваючих операцій над продуктивністю операцій, що постачають. 

У процесі посилення впливу середовища на діяльність підп-

риємств підвищуються вимоги до буферизації матеріальних пото-

ків, спрямованих від виробничого об’єкта до його інфраструкту-

ри, як прояв впливу на середовище з метою адаптації його до 

умов функціонування самого підприємства. 

● Представимо на рис. 2.25 у якості прикладу організацію 

сполучення процесів продажу трубної продукції зі складу торго-

вого дома і її виробництва в цехах трубного заводу протягом того 

ж самого періоду.  
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Рис. 2.25. Сполучені графіки виробництва й продажу 
трубної продукції 

 
По осі ординат представлених графіків відбиті обсяги вироб-

ництва й продажів в однаковому масштабі. Як бачимо, продаж 

труб діаметрами Ду-20 і Ду-50 здійснювався щодня, з невеликими 

перервами – продаж позицій Ду-25 і Ду-40. При цьому, у продажі 

щоденно перебували 3-4 номенклатурні позиції, тоді як в цехах 

заводу-виробника протягом місяця зроблено тільки по одному 

переналагодженню трубопрокатних станів на виготовлення труб 

кожного діаметра. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.4. ДИВЕРСИФІКАЦІЯ І СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ – ДВІ  
СТОРОНИ СТРАТЕГІЇ ВТРИМАННЯ НА  

СПОЖИВЧОМУ РИНКУ   
 

 

 
Особливості зрушень на споживчому ринку України. 

Тенденції зрушень на споживчому ринку, що відбуваються  

під впливом поступової стратифікації споживачів за ознаками ма-

теріального становища та купівельної спроможності стають пев-

ним чинником збурювання традиційної роботи підприємств на 

споживчому ринку. У цих умовах торгівельні підприємства ви-

мушені все більше пристосовуватися до різноманітних потреб 

споживачів, що визначає необхідність у специфічних інструмен-

тах підтримки їх стійкості в сфері пропозиції товарів і послуг для 

населення. 

Відомо, що структура витрат населення опосередковано ві-

дображає рівень соціального благополуччя в країні: чим більше 

частка витрат на їжу, тим біднішою є держава. За статистичними 

даними середньостатистичний мешканець України витрачає на 

харчування більше 53% своїх доходів. Для прикладу, у Сполуче-

них Штатах населення в середньому витрачає на їжу 6,8% своїх 

доходів, в Ірландії – 7,2%, в ОАЕ – 8,7%, у Великобританії – 

8,8%, у Канаді – 9,1%. У Євросоюзі на їжу витрачають в серед-

ньому 16% доходів.  

Ця структура витрат споживачів протягом тривалого часу 

формувала й певну структуру підприємств торгівлі, які мали різ-

номанітні торговельні формати: від супермаркетів, до маленьких 

магазинів на міських ринках. Але створена роками структура за-

кладів торгівлі останнім часом підвергається значній деформації  

під впливом новітніх тенденцій, що відбуваються на споживчому 

ринку. 



  

Визначають наступні тенденції зрушень на споживчому рин-

ку України:  

по-перше, основний напрямок перетворень відбувається під 

впливом щорічного зростання обсягів роздрібного товарообороту, 

який за останні 10 років збільшився майже у 10 разів; 

по-друге, процес розвитку українського роздрібного ринку 

здійснюється із широким використанням світового досвіду розви-

тку торгівлі та входженням до України відомих світових торгіве-

льних фірм;  

по-третє, невизначеність багатьох виявів швидко змінюваної 

структури споживчого попиту та відсутність дійсних механізмів 

їх урахування не надають можливостей комерційним підприємст-

вам здійснювати обґрунтований вибір рішення щодо формату 

своєї діяльності з численної безлічі форм та методів сучасної тор-

гівлі, через що значна кількість торговельних підприємств не ви-

тримують конкуренції, часто змінюють свій профіль та нерідко 

призупиняють діяльність. 

Очевидним є процес пришвидшення проникнення на україн-

ський ринок самих новітніх світових товарів, відчутну частку 

яких у корзині середнього покупця вже не можна не помічати.  

Саме у зв’язку з цим Держслужба статистики в Україні оприлюд-

нила новий перелік споживчих товарів і послуг, на підставі якого 

щомісяця розраховується індекс інфляції. Тепер у споживчому 

кошику з'явилися ноутбуки, принтери, флешки та МР3-плеєри. В 

низці груп традиційних товарів (м'ясопродукти, алкоголь, сигаре-

ти) будуть враховуватися ціни на товари «преміум» сегменту і 

вищого сорту. 

Також, відповідно до світової тенденції, в Україні відбувало-

ся поступове підвищення концентрації у комерційній сфері, що 

відображає тенденція зниження загальної кількості торгівельних 

підприємств при збільшенні середнього обсягу товарообороту 

одним підприємством. Так протягом останніх 10 років кількість 

підприємств роздрібної торгівлі, яка становила приблизно 121 



  

тис. суб’єктів, на даний час зменшилася майже на 40%. При цьо-

му більшою мірою скоротилася кількість магазинів – більше, ніж 

на 44%, у той час як кількість дрібних торгівельних точок (кіосків 

і палаток) зменшилася на 26,6%. Відповідно, у 10-15 разів збіль-

шився середній товарооборот одного торгівельного об’єкта. 

У цілому в Україні відбувається свій неповторний шлях роз-

витку споживчого ринку в Україні, який висуває перед торгове-

льними підприємствами нові завдання із забезпечення стійкості в 

нових умовах. Торговельні підприємства, як більш мобільні в ча-

стині змінювання свого профілю у порівнянні з промисловими, 

вимушені виробляти власну стратегію підтримки стійкості, яка 

варіює між диверсифікацією, що означає максимальне розши-

рення торгового асортименту на будь-якій єдиній матеріальній 

базі, і спеціалізацією, яка, навпаки, націлює підприємство на ву-

зький сегмент споживчого ринку. 

 

Розвиток торговельних форматів при диверсифіка-

ції і спеціалізації підприємств на споживчому ринку 

України. 

Унаслідок відзначених процесів відбувається постійне ско-

рочення кількості «унітарних» підприємств та збільшення форма-

тів торгівельних об’єктів із явним проявом диверсифікації. Та-

ких, як, наприклад, ТОВ «Метро кеш енд керрі Україна», що вхо-

дить до складу німецького холдингу «Metro Group», компанія 

«Білла Україна», що входить до концерну REWE Group, ЗАТ 

«Фуршет», 20,0% акцій якого володіє французька мережа гіпер-

маркетів «Auchan» та ін. [20]. Поряд із всесвітніми фірмами, які 

функціонують в Україні, відмічене значне зростання регіональних 

торгівельних компаній, таких як  ТОВ «Омега», яке володіє дніп-

ропетровською мережею «Варус», Виробничо-комерційна фірма 

«ЛІА» із торгівельною мережею «Абсолют», що діє на теренах 

східних областей України та ін. Але цей процес не є таким, що 

відображає єдиний напрямок розвитку торгівельних мереж, серед 



  

яких, як і раніше, провідну роль відіграють торгівельні підприєм-

ства меншого розміру з традиційним підходом до формування 

свого асортименту та організації торгівельних процесів на основі 

спеціалізації. Через це диверсифікація і спеціалізація стають 

складовими стратегії підтримки стійкості торговельних підпри-

ємств. 

Ці дві сторони стратегії утримання на споживчому ринку 

стають інструментом лавірування підприємств під тиском низки 

чинників, сила яких проявилася у період кризи і поступового ви-

ходу з неї. Це: 

зниження життєвих стандартів через зменшення курсу націо-

нальної валюти, підвищення цін на споживчі товари у результаті 

інфляції; 

скорочення споживчого кредитування; 

подорожчання товарів довготривалого використання, таких 

як автомобілі, через підвищення ввізних мит; 

збільшення рівня безробіття; 

погіршення через більш жорсткі регламенти нового податко-

вого кодексу умов діяльності малого бізнесу, суб’єкти якого 

складають значну частину споживачів різних товарів та послуг; 

обмеження в сфері прямих грошових виплат широким верст-

вам пенсіонерів та осіб, що отримають різні форми соціальної до-

помоги тощо. 

Внаслідок таких змін навіть найбільш великі й успішні торгі-

вельні брендові фірми постають перед неясністю визначення 

стратегії найближчого розвитку. Так, стосовно розвитку фірми 

«Білла-Україна» поки не озвучується кількість запланованих до 

відкриття магазинів, яких було 22 супермаркети Billa в 13 містах 

України [11], хоча фірма планувала до кінця 2015 року розширити 

мережу своїх магазинів до 68 одиниць одночасно з пошуком най-

більш ефективного формату своєї торгівельної діяльності. Про-

блеми вибору нових торговельних форматів – від магазинів біля 

дома до супермаркетів з площею від 400 до 2 000 кв. метрів – 



  

пов’язана з тим, що, починаючи з 2010 року фірма отримувала 

щорічні збитки, або невеличкі прибутки. 

У боротьбі за підвищення обсягів продажів в Україні прояв-

ляється нова тенденція розширення спектра різних видів торгове-

льних підприємств при відсутності надійних критеріїв кращого 

вибору із числа наступних форм: 

● роздрібні магазини, універмаги, супермаркети («конвіньєнс 

стор»), гіпермаркети, виставочні зали, магазини клуби, спеціалі-

зовані магазини, фірмові магазини, дискаунтні магазини та ін.; 

● різні види безмагазинної торгівлі (прямій маркетинг, про-

даж «один на один», продаж «один багатьом» та ін. у формі торгі-

влі по телефону, за допомогою телевізору, поштою – «директ-

мейл», за допомогою візитів торговельних агентів, за допомогою 

мережі ІНТЕРНЕТ та інших інформаційних комп'ютерних сис-

тем). 

Загалом, через пошук підприємствами найбільш стійких до 

умов мінливого ринку торговельних форматів структура підпри-

ємств роздрібної торгівлі перебуває в постійній зміні, оскільки 

постійно з'являються нові види торговельних підприємств. Але 

при цьому практично не підлягає прямому копіюванню жодна з 

версій розвитку торговельної роздрібної мережі, прийнятих в кра-

їнах Америки або Європи, зокрема, американська система, при 

якій приблизно 75% становлять середні й великі підприємства, 

що використовують найману працю й приблизно близько 25% 

становлять дрібні й дрібні роздрібні підприємства, що не викори-

стовують найману працю [7, с. 17]. 

Оскільки розвиток торговельної мережі відбувається шляхом 

інвестування й подальшої концентрація капіталу й збільшення 

розмірів торговельних підприємств, розвиток вертикальної інтег-

рації є непорушним принципом і для України. Актуальними ста-

ють  ланцюгові компанії, на чолі яких або центральна закупівель-

на контора (склад), а на нижньому рівні – роздрібні підприємства 

(ланцюгова компанія), або об'єднання роздрібних фірм, що прид-



  

бають товари в оптовій фірмі (добровільний ланцюг), або коопе-

ративні об'єднання роздрібних підприємств і оптової фірми у во-

лодінні одного власника (рис. 2.26).  

 
а                                           б                                           в 

Рис. 2.26.  Три основні форми вертикальної інтеграції у 
роздрібній торгівлі (вертикальні та горизонтальні роздільні лінії 

відображають межі власності): 
а – ланцюгова компанія; 

 б – добровільний ланцюг; в – кооперативне об'єднання. 
 

У ролі оптового учасника торговельної мережі можуть ви-

ступати: 

1. Оптові фірми, які купують, зберігають і продають товари 

роздрібним торговцям, підприємствам сфери послуг, промисло-

вим компаніям та ін. (дистриб'ютори). 

2. Торговельні посередники (брокери, агенти), що, як прави-

ло, не  придбають прав власності на товар, здійснюючи операції 

по його зберіганню й організації постачальницьких угод. 

3. Збутові контори промислових компаній, відособлені в ор-

ганізаційному відношенні від виробничих підрозділів. 

Альтернативним напрямком залишається з'єднання оптового 

й роздрібного переділів торгівлі у формі дрібнооптових магази-

нів-складів типу «кеш енд керрі», типовим представником яких в 

Україні є компанія «МЕТРО Кеш енд керрі Україна», що входить 

до складу німецького холдингу «Metro Group», компанія «Білла 



  

Україна», що входить до концерну REWE Group, ЗАТ «Фуршет», 

20,0% акцій якого володіє французька мережа гіпермаркетів 

«Auchan» та ін. [20].  

Особливості посткризової стратегії «МЕТРО Кеш енд керрі 

Україна» став перехід фірми до скороченого формату діяльності 

«METRO баз», перші підприємства  якого відкриті в Кременчуці 

й Кіровограді (2010), Тернополі й Луцьку (2011). Основні відмін-

ності нового формату підприємства «METRO баз» від базового у 

тому, що вони відображають істотні зрушення у купівельному 

попиті, що продемонструємо в табл. 2.12 [37].  

Таблиця 2.12 
Особливості форматів торгівельних підприємств фірми МЕТРО  

в Україні 
 

Характеристика 
Формат торгівельного об’єкту 

METRO Cash & Carry METRO баз 
Загальна площа До 16000 кв. м До 2000 кв. м 

Асортимент 30 000 наймену-
вань продовольчих 
і непродовольчих 
товарів 

3 000 наймену-
вань переважно 
продовольчих то-
варів 

Клієнти Представники сегменту HoReCa, роздрі-
бної торгівлі, офісів та компаній та по-
купці, що задовольняють приватні пот-
реби 

Постачальники Понад 90% продукції закуповується в 
українських виробників, дис-
триб’юторів та імпортерів 

Приміщення Власні будівлі Орендовані  
приміщення 

 

Як свідчать дані стосовно асортименту нового формату 

«METRO баз» його поява стала слідством нового прояву спеціалі-

зації, що вилилося у зменшенні загальної торгівельної номенкла-

тури у 10 разів. 



  

Загалом за розміром торговельних площ знаходять застосу-

вання приміщення  торговельних підприємств від 250 кв. м (дріб-

ні), 250-1000 кв. м. (середні) і понад 1000 кв. м (великі). Прагнен-

ня до збільшення торговельної площі підприємства підкріплю-

ються стійкою закономірністю підвищення товарообігу розрахо-

вуючи на одного покупця при зміні оборотності товарів, напри-

клад, відповідно до наведених у табл. 2.13 даних, що відобража-

ють діяльність супермаркетів у США [7, с. 18]). 

Таблиця 2.13 
Залежність показників середнього товарообігу  

(у розрахунку на одного покупця) у %  
та оборотність товарів за рік 

 
Показник Торговельна площа супермаркету, тис. м2 

< 1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 3-3,5 > 3,5 

Товарооборот 
за тиждень на 
одного поку-
пця, % 

100,0 107,9 114,8 115,2 120,2 131,0 114,5 

Оборотність 
товарів, разів 
на рік 

19,4 20,4 23,1 24,5 25,7 22,3 20,8 

 
Дисконтна політика підприємств як інструмент підт-

римки стійкості підприємства на споживчому ринку. 

 Відмічувані в цей час елементи невизначеності щодо напря-

мів розвитку світових лідерів  роздрібної торгівлі, успішні форма-

ти діяльності яких побудовані з урахуванням фундаментальних 

підсвідомих процесів у поведінці покупців, свідчать про те, що 

зміни структури попиту в посткризовий період впливають на ви-

бір ефективних рішень щодо утримання на ринку. В умовах реа-

льного падіння рівня доходів населення й різкого зсуву спожив-

чих переваг униз вихід пропонується шукати в оптимізації асор-



  

тиментної політики й скороченні витрат за рахунок вивільнення 

обігових коштів, складських приміщень і людських ресурсів. Цей 

тренд неминуче приводить до збільшення ступеня дисконтності, 

тобто, цінової спеціалізації у формі здешевлення торгівлі й, одно-

часно, зниження продажних цін.  

Апріорі, зменшення асортиментів скорочує витрати, але, з 

іншого боку, потенційно сприяє зниженню обсягів продажів. Ві-

домо, що навіть до кризи  перенесені в умови України західні фо-

рмати торгівлі не мали адекватного комерційного успіху через 

недорозвиненість ринку та більш низькі доходи населення. У цей 

час на тлі посилення цих факторів усе більш проявляються особ-

ливості національного менталітету й споживчих переваг, що до-

зволяє фахівцям трактувати як формування особливого слов'янсь-

кого шляху розвитку рітейлу (роздрібної торгівлі) [19]. 

Це означає, що, незважаючи на досвід багатьох транснаціо-

нальних західних компаній з адаптації своїх торговельних техно-

логій у різних культурних середовищах (як, наприклад фірми 

АШАН, Метро), продовження необдуманого їхнього копіювання 

в умовах України не має перспективи. Для утримання на спожив-

чому ринку потрібна адаптація до національних умов десятиліт-

тями перевіреної на Заході парадигми переваг покупців, які: 

по-перше, відвідують торговельні заклади для придбання по-

купок за необхідністю або одночасно з одержанням задоволення; 

а по-друге, керуються також мотивом купувати економічно, 

або, навпаки, у відповідності зі своїм статусом. 

Якщо за даними психологів до ощадливого типу відноситься 

порядку 30-40% населення, а 60-70% відносяться до типу статус-

них покупців [19], то в Україні, на насичених ринках, частка ма-

газинів економ-класу значно вище. 

У таких умовах під впливом особливостей національного по-

питу формується певна градація роздрібних підприємств за сту-

пенем зниження цін товарів: 



  

1) традиційні роздрібні магазини  статусного типу з високи-

ми цінами товарів; 

2) «м'які» дискаунтери з різноманітними системами знижок 

із цін продаваних товарів; 

3) «тверді» дискаунтери, що функціонують на нижчому ціно-

вому рівні.  

Подібний же поділ на формати по двох стратегіях застосова-

ний не тільки в торгівлі продуктами харчування (food retail), але й 

при формуванні концепцій торгових центрів у будь-яких сферах, 

де попит визначається масовою поведінкою споживачів. Предста-

вимо в табл. 2.14 основні параметричні характеристики ощадли-

вої й статусної стратегій  [19]. 

Таблиця 2.14 
Основні параметричні характеристики стратегій торгівлі: 

економної та статусної 
 

Параметрична  
характеристика 

Стратегія торгівлі 

Економічна Статусна 
Основна перевага Низькі ціни Великий асорти-

мент 
Чинники лояльності 
покупців 

Скидки, акції Зручності, сервіс 

Спосіб нарощування 
прибутку 

Зниження витрат Підвищення на-
цінок на статусні 
товари 

Чисельність персоналу Мінімальна Велика 
Початковий капітал 
створення 

Малий Значний 

Частка на розвиненому 
ринку 

До 40% Відповідно до 
рівня доходів 

Торгівельні націнки 5-15% 20-35% 
Частка торгівельної  
площі, % 

80 60 

Наявність однієї каси на 160 кв. м 100 кв. м 
Частка продажів влас-
ної продукції 

До 5% 10-15% 



  

У результаті комерційні підприємства з метою утримання на 

споживчому ринку України формують дві загальні стратегії тор-

гівлі, реалізовані у вигляді наступних 6-ти основних торговельних 

форматів, які при всіх напрямках розвитку торговельної діяльнос-

ті будуть визначальними в майбутньому періоді (табл. 2.15). 

 

Таблиця 2.15 
Типологія основних форматів торгівлі у відповідності із 

 метою утримання на споживчому ринку 
 

Розмір  
торгівельного 

закладу 

Стратегія торгівлі 

1. Економічна 2. Статусна 

1. Малий 
2. Середній  
3. Великий 

11. Дискаунтер 
21. М’який дискаунтер 
31. Сash&carry 

12. Фуд бутік 
22. Сonvenient store 
33. Класичний гіпе-
рмаркет і супермар-
кет 

 

Саме комбінація факторів: «низькі доходи помножені на під-

свідому потребу в розширенні споживаного асортиментів» сього-

днішнього масового покупця обумовлюють його найкращий вибір 

щодо магазинів «економ-класу», однак не типу твердого дискаун-

тера з мінімумом функціонально необхідних товарів, а м'якого 

дискаунтера із широкою номенклатурою товарів при збереженні 

їх невисокого цінового паритету. Таким чином, для утримання на 

споживчому ринку України торговельні підприємства здебільшо-

го додержуються обох вище вказаних стратегій. 

 

 

 

 

 

 



  

Р о з д і л   3 

 

ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ  

ПІДТРИМКИ СТІЙКОСТІ  

ПІДПРИЄМСТВА  

(парадигма «гуми») 

 

3.1. Конструювання показників стійкості  
підприємства за парадигмою «гуми» 

 
 

Об’єктивні умови управління стійкістю підприємств 

за парадигмою «гуми». 

Функціонування переважної більшості підприємств у сього-

днішньому конкурентному середовищі супроводжується постій-

ною їхньою боротьбою із зовнішніми впливами, що перешко-

джають досягати цілі і встановлені плани діяльності підприємств. 

Очевидною реакцією будь-якого підприємства є протидія негати-

вним зовнішнім впливам і намагання, в разі погіршення свого 

стану, повернутися до виконання власних завдань. Таке управлін-

ня підприємством, метою якого є повернення до власних цілей і 

завдань після усунення або компенсації негативного зовнішнього 

впливу, складає зміст управління стійкістю за парадигмою «гу-

ми». 

Об’єктивні умови формування впливів, що збурюють курс 

підприємства, складаються в різних сферах взаємодії підприємств 

із зовнішнім середовищем. Діє безліч чинників, що перешкоджа-

ють планові діяльності підприємства: 

коливання купівельної спроможності споживачів; 



  

непередбачуване подорожчання сировини; 

скорочення ринків збуту продукції; 

вимушене зниження відпускних цін; 

проблеми розрахунків із споживачами; 

курсові коливання національної валюти; 

коливання у сфері кредитування та багато інших. 

Характерною рисою більшості підприємств є те, що вони 

знаходяться в середині багатьох направлених один проти одного 

процесів. Так, кожне підприємство є покупцем певних матеріалів, 

сировини, виробів і одночасно – продавцем власної продукції. 

Воно відчуває постійну тенденцію з подорожчання закупівельних 

матеріалів, а одночасно, тиск з боку середовища споживання в 

напрямку здешевлення власної продукції. Також, на фоні розши-

рення пропозиції з боку надання різноманітних послуг, постачан-

ня матеріалів з боку постачальників, саме підприємство відчуває 

постійні перешкоди з боку конкурентів на ринку пропозиції влас-

ної продукції та ін. 

Умови жорсткої конкуренції становлять підприємство перед 

необхідністю технічного переозброєння, погіршення розрахунків 

з бізнес-партнерами створює нестачу обігових коштів, підвищен-

ня розрахункової ставки Національного банку звужує можливості 

кредитування поточної діяльності, світові інноваційні процеси  

потребують підтримувати певний рівень інвестиційної приваб-

ливості, зменшення загальної капіталізації підприємства призво-

дить до кризи платоспроможності тощо.  

Таким чином, запровадження управління стійкістю підпри-

ємства потребує вирішення наступних завдань.  

1. Визначити найбільш вразливі для підприємства зовнішні 

сфери впливу на його діяльність, результат якого можна розгля-

дати як втрата стійкості. 

2. Визначити круг спостережуваних показників діяльності 

підприємства, залежних від зовнішніх умов, стосовно яких необ-



  

хідно запровадити їх реєстрацію та постійний чи періодичний 

моніторинг. 

3. Визначити межу змінюваності спостережуваних показни-

ків кожної сфери діяльності переробного підприємства (біфурка-

ційну межу), перетин якої означає повну втрату стійкості підпри-

ємства у даній сфері діяльності. 

4. Сконструювати систему показників стійкості підприємства 

стосовно різних сфер впливу середовища на діяльність підприєм-

ства. 

Отже, аналізуючи умови функціонування сучасного підпри-

ємства, можна визначити 6 найважливіших сфер його взаємодії із 

зовнішнім середовищем, у якому діють, як найменше, 13 чинни-

ків зовнішнього впливу,  які підприємство повинно враховувати в 

процесі управління своєю стійкістю. Відповідно, повинно визна-

чити як найменше, 13 показників у якості інструментів оцінюван-

ня стану стійкості підприємства, приведені в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Сфери, чинники впливу та необхідні показники стійкості 
підприємства  

 
Сфера  взаємодії 

підприємства 
з середовищем 

Зовнішній 
чинник впливу на 

стійкість 
підприємства 

Необхідний показник 
стійкості підприємства 

1. Ціноутворення 
на продукцію та 
сировину 
 
 

1. Зниження про-
дажної ціни про-
дукції 

Прибуткова  стійкість  

2. Підвищення за-
купівельних цін на 
сировину 

Закупівельна стійкість 

2. Постачальниць-
ко-збутова 
 
 

3. Зниження обсягів 
продажів 

Збутова стійкість  

4. Зменшення на-
явності сировини 

Постачальницька стій-
кість 
 



  

Продовження табл. 3.1 

3. Фінансова 
 

5. Зменшення за-
гальної капіталізації 

Платоспроможна стій-
кість за рахунок влас-
них коштів   

6. Зменшення ка-
піталізації та дов-
гострокових запо-
зичень  

Платоспроможна стій-
кість за рахунок влас-
них коштів і довгостро-
кових запозичень 

7. Зменшення ка-
піталізації та суми 
довгострокових іі ко-
роткострокових за-
позичень 

Платоспроможна стій-
кість за рахунок влас-
них коштів,  довгостро-
кових і короткостроко-
вих запозичень  

8. Втрата або зме-
ншення  можливості 
запозичень  

Позикова стійкість  

9. Зменшення  отри-
мання коштів за про-
дукцію  

Розрахункова стійкість  

4. Інвестиційна 10. Втрата інвес-
тиційної приваб-
ливості 

Інвестиційна стійкість  

5. Науково-
технічна 

11. Необхідність тех-
нічного пере-
озброєння 

Стійкість науково-
технічного  розвитку  

6. Кадрова 12. Потреба в до-
даткових кадрах 

Кадрова стійкість  

13. Потреба в пок-
ращенні  кваліфікації 
кадрів 

Кваліфікаційна стійкість  

 

Підводячи розглянуті питання сформулюємо зміст стійкості 

підприємства за парадигмою «гуми» як його властивість протиді-

яти негативному впливу зовнішніх чинників шляхом своєчасного 

прийняття управлінських рішень, спрямованих на підтримку фун-



  

кціонування підприємства у відповідності із встановленими ціля-

ми, без допущення критичного наростання внутрішньої нестабі-

льності для запобігання кризового стану підприємства. 

 

Прибуткова стійкість. 

Стійкість в отриманні прибутку є найбільш актуальною, по-

перше, тому що прибуток сам по собі є найважливішим показни-

ком ефективності діяльності підприємства, а по-друге, тому, що 

прибуток скоріш за багато інших показників реагує на негативні 

процеси в середовищі і сигналізує про наявність зовнішніх пог-

роз. 

Прибуток формується як різниця двох грошових потоків: 

отримання коштів за продану продукцію і виплат по всіх напрям-

ках затрат. Зовнішній вплив, що призводить до зменшення прибу-

тку, здійснюється в двох напрямках: 

зовнішнього тиску з метою зменшення відпускних цін на 

продукцію підприємства; 

вимушеного зростання виробничих затрат під впливом подо-

рожчання сировини, енергоресурсів тощо. 

Проаналізуємо на теоретичному рівні ситуацію з утрати при-

бутку підприємства при вимушеному зниженні цін на його про-

дукцію аж до рівня, нижче її собівартості, і подальшого встанов-

лення адекватної ціни, що представлено схемою на рис. 3.1. 

Стан підприємства можна вважати стійким, поки оптова ціна 

на його продукцію, сформована попитом і пропозицією, в даний 

момент часу перевищує її собівартість у виробника. Прояв стій-

кості підприємства визначається в залежності від співвідношення 

наступних показників: 

оптової ринкової ціни, що формується в результаті взаємодії 

попиту і пропозиції на ринку, що є фактором змінного середови-

ща; 

собівартості продукції, що включає в себе всі матеріальні і 

трудові витрати підприємства. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Схема втрати й відновлення прибутковості 
підприємства в процесі зменшення й відновлення 

відпускних цін 
 

Оптова ціна Ц продукції підприємства в звичайних умовах 

мінливого ринку змінюється від максимальної  Цmax до мініма-

льної Цmin на відрізку часу до точки А.  

Враховуючи тренд до зниження продажної ціни на вказаному 

відрізку часу підприємство-виробник заради підтримки прибут-

ковості продукції вживає заходів економії, що призводять до де-
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якого зниження собівартості, яка на цьому відрізку знижується 

від максимальної Сmax до мінімальної Сmin.  

З приведених міркувань цілком доцільно вважати, що функ-

ціонування підприємства з позитивною рентабельністю продукції 

є ознакою стійкого стану підприємства, здатність опору якого до 

зовнішнього впливу на вимушене зниження продажної ціни вимі-

рюється мірою прибутковості. 

Саме такий прояв здатності підприємства компенсувати ви-

мушене зниження відпускної ціни продукції слід вважати прибу-

тковою стійкістю, рівень якої Кп розраховується: 

 

 Кп = Ц / С = 1 + R / 100.                              (3.1) 

 

де Ц, С, R – ціна, собівартість, рентабельність продукції, від-

повідно. 

Визначимо прояв прибуткової стійкості підприємства за ви-

діленими на схемі (рис. 3.1) фазами зміни співвідношення прода-

жної ціни і собівартості продукції. 

Перша фаза (до моменту А) – зниження продажних цін в 

межах, коли зберігається перевищення ринкової ціни над діючою 

собівартістю і забезпечується отримання прибутку в планових 

межах, прибуткова стійкість підприємства перевищує одиницю: 

Кп1 > 1. При позитивній рентабельності поточної діяльності під-

приємства негативні значення фінансових показників ліквідності, 

платоспроможності, співвідношення позикових і власних коштів 

підприємства сприймаються менш гостро. Рентабельна робота 

підприємства створює можливості вирішення внутрішньовироб-

ничих проблем шляхом залучення інвесторів, отримання креди-

тів, використання одержуваного прибутку, тому дана стадія 

сприймається як період стійкої роботи підприємства. 

Друга фаза (між моментами А і В) – різке зниження ціни від-

бувається до рівня собівартості (Ц = С), відповідно рівень прибу-

ткової стійкості згідно з формулою (3.1) коливається в межах Кп2 



  

≥ 1.  У цій фазі підприємству доводиться боротися за кожен від-

соток рентабельності виробництва, яка, незважаючи на дії підп-

риємства, може знизитися до нульової позначки, а саме: 

 

R = 0 при Кп2 = 1. 

 

Третя фаза (між точками В і С) – зниження ціни переходить 

рівень витрат на виробництво продукції, що означає негативну 

рентабельність, наявність збитків, а рівень прибуткової стійкості 

стає Кп3 <1, що потребує вважати даний стан підприємства не-

стійким. Кількісно моментний рівень стійкості протягом нестій-

кого періоду слід оцінювати з урахуванням того зниження прода-

жної ціни ΔЦ, яке має місце в даний момент часу, тобто: 

 

Кп3 = (Ц – ∆Ц) / С < 1.                           (3.2) 

 

Фактом подолання даної фази є зворотне подолання продаж-

ною ціною рівня собівартості продукції. 

Четверта фаза (між точками С і D) – відображає повернен-

ня ціни до попереднього рівня, повернення рентабельної роботи 

підприємства і підвищення рівня прибуткової стійкості до зна-

чень вище 1, тобто Кп4 > 1.  

Запровадження подібного вимірювання прибуткової стійкос-

ті підприємства може викликати певні заперечення, що потребу-

ють роз'яснення.  

● На перший погляд може здатися, що запропонований пока-

зник, який за своєю суттю є показником рентабельності, а, отже, 

управління прибутковою стійкістю дублює звичайний контроль 

рівня рентабельності. У дійсності ж, різниця полягає в тому, що 

вимірник прибуткової стійкості лише за своїм змістом відображає  

рентабельність, але в той же час він виконує роль інструменту 

спостереження моментного рівня і динаміки змінювання прибут-

кової стійкості, у тому числі, у процесі використання наявних в 



  

підприємства резервів для її підтримки. Що ж стосується контро-

лю рентабельності, така функція в діяльності підприємств здійс-

нюється дискретно, зазвичай, у порядку контролю виконання за-

планованих показників за звітними даними, коли момент втру-

чання в процес їхньої підтримки вже втрачено. 

● Також може здатися, що постійний моніторинг рівня при-

буткової стійкості не є доцільним, оскільки, мол, підприємства 

мають, зазвичай, достатній резерв рентабельності. Але у дійсності 

це не так. Діяльність підприємств багатьох галузей супроводжу-

ється тривалими періодами нерентабельної роботи. Відомо, що до 

цього кола належіть величезна кількість державних підприємств, 

що закінчують річними звітами з від’ємною прибутковістю, тобто 

збитками. 

Приведемо в табл. 3.2 у якості прикладу річні звітні дані ро-

боти низки підприємств харчової промисловості, що свідчать про 

наявність дуже малого запасу прибутковості, частина з них, на-

віть, нерідко за результатами роботи за рік залишаються збитко-

вими. 

Таблиця 3.2 

Динаміка розрахованих показників прибуткової стійкості низки 

м’ясопереробних підприємств у 2009-2013 роках 

Підприємство 

Показник продажної стійкості Кп 

по роках 

2009 2010 2011 2012 2013 

1. ПАТ «Луганський   

м’ясокомбінат» 

2. ПАТ «Краснодонський 

м’ясокомбінат» 

3. ПрАТ «Перевальський 

МПЗ» 

4. ПАТ «Мелітопольський 

м’ясокомбінат» 

5. ПАТ «Богодухівський 

м’ясокомбінат» 

1,078 

 

1,064 

 

1,068 

 

0,908 

 

1,091 

1,029 

 

1,027 

 

1,025 

 

0,975 

 

1,052 

0,99 

 

0,98 

 

0,97 

 

0,985 

 

1,001 

1,010 

 

1,010 

 

1,021 

 

0,987 

 

1,016 

1,032 

 

0,985 

 

0,994 

 

0,993 

 

0,996 

 

 



  

Порядок розрахунку показника прибуткової стійкості за звіт-

ними даними підприємств приведемо в наступній табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 
Методика і приклад розрахунку прибуткової стійкості  

 (Кп)  за звітними даними підприємства 

 

Стаття фінансового звіту 

підприємства  

Код 

ряд-

ка 

Звітні дані 

1 2 3 

Фінансові результати  тис. грн. 

Доход (виручка) від реалізації 

продукції (товарів,робіт,послуг) 010 731032 

Податок на додану вартість  015 121706 

Чистий доход (виручка) від реалі-

зації продукції (товарів, робіт, по-

слуг)  

035 602491 

Собівартість реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг)  
040 484950 

Адміністративні витрати  070 17714 

Витрати на збут  080 68947 

Інші операційні витрати  090 3318 

Податок на прибуток від звичай-

ної діяльності 
180 2895 

Розрахункові показники –  тис. грн. 

Чистий доход (рядок 035 – рядок 

180) 
Д 599596 

Витрати (сума рядків 040, 070, 

080, 090) 
В 574929 

Показник прибуткової стійкості 

(Д : В) 
Кп 1,043 

 

Приведені в табл. 3.2 розрахунки показника прибуткової 

стійкості свідчать, що стійкість переробних підприємств у дійс-

ності ледве перевищує граничний рівень, а в низці випадків і ни-

жче 1, що означає їхню збитковість. Оцінка стійкості підприємств 



  

на такому низькому рівні потребує від їхнього керівництва пос-

тійно здійснювати моніторинг стану стійкості підприємства. Як-

що б така оцінка проводилася, можливо, що керівництво підпри-

ємств, прибуткова стійкість яких нижче граничного рівня (тобто < 

1), заздалегідь вдалися б до заходів управління стійкості підпри-

ємства на основі використання наявних власних або залучених 

ресурсів. 

 

Закупівельна стійкість.  

Показник закупівельної стійкості повинен відображати вплив 

на роботу підприємства з боку чинника подорожчання сировини 

та інших закупівельних матеріалів.  

● Пояснимо дію даного чинника на прикладі агропереробних 

підприємств, у якості основної сировини яких є  сільськогоспо-

дарська продукція, яка здавна має стійкі тренди з подорожчання 

через страхування ризиків природнього характеру, перерозподіл 

ринків, коливання обсягів виробництва сільськогосподарської 

продукції, зрушення в структуру імпорту-експорту сільськогос-

подарської продукції, жорстка конкуренції між її виробниками та 

ін.  

Окрім подорожчання сільськогосподарської сировини на дія-

льності переробних підприємств відбивається подорожчання ін-

ших закупівельних матеріалів – продукції промисловості, енерго-

ресурсів тощо. Така непередбачуваність цінових змін на ринку 

сільськогосподарської сировини представляє серйозну проблему 

забезпечення рентабельності роботи агропереробних підприємст-

ві. Світова фінансово-економічна криза найяскравішим чином 

продемонструвало втрату стійкості величезною кількістю підпри-

ємств, перш за все, виробників промислової продукції, а в другу 

чергу – і агропереробних підприємств, що в деякій мірі її спожи-

вають. 

Покажемо схемою на рис. 3.2 загальний характер втрати 

стійкості переробного підприємства внаслідок різкого подорож-



  

чання сировини та інших матеріалів, що призвело до перевищен-

ня собівартістю продукції її ціни та подальшого подолання вини-

клого нестійкого стану.  

 

 

                          

                                                           

                              

                                                                                         

                                                                             

                                                                         

 

                                       

                                                                                                                      

                                                                                    

                                                                          

                                                                                                                        

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                       

Рис. 3.2. Ілюстрація втрати стійкості, виникнення  
і подолання нестійкого стану підприємства 

(при різкому підвищенні вартості сировини та інших  
матеріалів) 

 

На рис. 3.2 позначено: 

Сп, Cв – початкова та відновлена собівартість;  

∆С – поточне перевищення собівартістю продукції її прода-

жної ціни; 

Твт – період втрати стійкості; 

Тнст – період нестійкого стану; 

Твд – період відновлення стійкості. 
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Конструювання показника закупівельної стійкості здійсню-

ється на тій підставі, що подорожчання сировини та інших заку-

півельних матеріалів веде до збільшення фактичних витрат, а від-

так – до зниження прибутку, а у крайньому випадку – до його по-

вної втрати. Таким чином, в будь-який момент часу існує така ма-

ксимальна вартість закупівельної сировини і матеріалів Мmx, при 

якій робота підприємства стає беззбитковою, тобто, коли собівар-

тість наближується до ціни продукції: С = Ц. Такий момент слід 

вважати моментом початку втрати стійкості. У стійкому ж стані 

підприємство витрачає на закупівлю сировини та інших матеріа-

лів суму М, яка менше Мmx, тобто залишається прибуток і робота 

може вважатися рентабельною.  

Тоді закупівельну стійкість підприємства Кзк слід розглядати 

через співвідношення максимально допустимої вартості сировини 

та закупівельних матеріалів до їх поточної вартості М: 

Кзк = Мmx / М.                                          (3.3) 

 

Структурно максимально допустима вартість закупівельної 

сировини та інших матеріалів може включати: 

Мmx = М + П + ∆Е,                                  (3.4) 

Де М – поточна вартість сировини та матеріалів;  

П – прибуток у складі підприємства; 

∆Е – потенційно можлива економія витрат у складі собівар-

тості продукції.  

 

Оскільки поточна вартість сировини та інших матеріалів з 

прирощенням їх ціни складає М + ∆М, то й поточний стан  заку-

півельної стійкості визначається: 

 

Кзк = (М + П + ∆Е) / (М + ∆М).                     (3.5) 

 

Треба враховувати, оскільки подорожчання сировини та ін-

ших матеріалів веде до збільшення фактичних витрат, тобто, со-



  

бівартості, то очевидно, що й змінювання закупівельної стійкості 

йде одночасно зі зміною і прибуткової стійкості. Диспозицію ви-

значення цих двох показників стійкості підприємства: прибутко-

ву та закупівельну представимо схемою на рис. 3.3.  

 

 

 

                                                                                

                                                                                                                   

      

                                                                                  

 

                                                                                           

                                                                                              

                           

                                                                                     

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Схема співвідношення показників прибуткової 

й закупівельної стійкості 
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На рис. 3.3 позначено: 

Ц, ∆Ц – ціна продукції і її вимушене зниження; 

С, ∆С – собівартість і зменшення витрат у складі собівартості 

продукції; 

М, ∆М – вартість сировини та її подорожчання; 

∆Е – сума можливої економії витрат та прибутку, які можуть 

компенсувати подорожчання сировини; 

Мmx – максимально можлива вартість закупівельної сирови-

ни в межах не збиткового продажу продукції. 

Очевидно, що підвищення вартості матеріалів в деяких ме-

жах не призводить відразу до зниження прибуткової стійкості 

нижче граничного рівня, коли подальше виробництво стає збит-

ковим. Тобто, початковий рівень прибуткової стійкості, що пере-

вищує граничне значення (Кп > 1), при подорожчанні сировини 

поступово зменшується до граничного Кп = 1, коли й рівень заку-

півельної стійкості також стає граничним: Кзк = 1, і знижується 

далі в межах Кп < 1.  

Очевидно, що оцінка рівня закупівельної стійкості підприєм-

ства не може здійснюватися лише за допомогою наявних обліко-

вих даних, а потребує дослідження тої максимальної величини 

вартості матеріалів, яку підприємство може себе дозволити з ура-

хуванням можливої економії поточних витрат по різних напрям-

ках роботи підприємства. 

Для цього необхідно визначити наступні складові показника 

закупівельної стійкості: 

 М – матеріальні затрати (містяться у рядку 230 фінансового 

звіту підприємства за рік); 

Мmx – максимально допустима вартість закупівельної сиро-

вини, яка у додаток до матеріальних витрат має враховувати ре-

зерв компенсації їх зростання за рахунок прибутку (міститься у 

рядку 220 фінансового звіту) та можливої економії інших витрат у 

складі собівартості продукції, що містяться у інших рядках звіту. 

 



  

Характеристику вихідних даних і методику розрахунку пото-

чного (на будь-який момент) рівня закупівельної стійкості підп-

риємства приведемо у вигляді табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Методика й вихідні дані для розрахунку рівня закупівельної  

стійкості підприємства  

Стаття 

Код 

рядка 

Використання для розрахунку 

складових показника закупівельної 

стійкості згідно з (3.5) 

1 2 3 

Фінансові  

результати 

  

- прибуток 220 П – прямий резерв компенсації  подо-

рожчання матеріальних витрат (скла-

дова чисельника показника) 

- збиток 225  

Елементи 

операційних  

витрат 

 

 

 

 

Матеріальні 

затрати 

230 М – знаменник та складова чисельника 

показника 

Витрати на 

оплату праці 

240 

∆Е – резерв компенсації  подорожчання 

матеріальних витрат за рахунок мож-

ливої економії на заробітній платі пра-

цівників внаслідок підвищення продук-

тивності праці (складова чисельника 

показника) 

Відрахування 

на соціальні 

заходи 
250 

∆Е – резерв компенсації подорожчання 

матеріальних витрат у зв’язку зі змен-

шенням затрат на заробітну плату 

(складова чисельника показника) 

Амортизація 260 ∆Е – резерв компенсації подорожчання 

матеріальних витрат за рахунок мож-

ливого вивільнення та продажу зайвих 

або недостатньо завантажених вироб-

ничих фондів (складова чисельника 

показника) 



  

Продовження табл. 3.4 
операційні ви-

трати 
270 

∆Е – резерв компенсації подорожчання 

матеріальних витрат за рахунок мож-

ливого зменшення інших операційних 

витрат 

Разом 280 Сума рядків (230 + 220 + 240 + 250 

+ 260 + 270) – чисельник показника. 

Рядок 230 – знаменник показника 

Розрахунок 

показника  

закупівельної 

стійкості 

 Сума рядків (230 + 220 + 240 + 250  

+ 260 + 270) / Рядок 230 

 

● Проілюструємо розраховані дані з рівня закупівельної 

стійкості низки м’ясопереробних підприємств у період 2009-2023 

років у табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Динаміка розрахованих показників закупівельної стійкості 

м’ясопереробних підприємств у 2009-2013 роках 

Підприємство 

Показник закупівельної стійкості Кзк 

по роках 

2009 2010 2011 2012 2013 

1. ПАТ «Луганський   

м’ясокомбінат» 

2. ПАТ «Краснодонський 

м’ясокомбінат» 

3. ПрАТ «Перевальський 

МПЗ» 

4. ПАТ «Мелітопольський 

м’ясокомбінат» 

5. ПАТ «Богодухівський 

м’ясокомбінат» 

1,119 

 

1,078 

 

1,119 

 

1,001 

 

1,128 

1,056 

 

1,030 

 

1,047 

 

1,004 

 

1,076 

1,04 

 

1,01 

 

1,04 

 

1,003 

 

1,003 

1,036 

 

1,008 

 

1,044 

 

1,000 

 

1,038 

1,055 

 

0,972 

 

1,001 

 

1,000 

 

1,025 

 

Збутова стійкість підприємства. 

Розглянемо прояви змінюваності стійкості переробних підп-

риємств під впливом чинників, що призводять до різкого знижен-

ня обсягів продажів продукції. 



  

Коливання з обсягів продажу продукції підприємств можуть 

мати щорічний, місячний або сезонний характер. Щорічні коли-

вання споживчого попиту спричинені загальними тенденціями зі 

зниження купівельної спроможності покупців, наявністю інфля-

ції, сезонними потребами, появою урядових рішень щодо обме-

ження експорту чи, навпаки, стосовно підтримки вітчизняного 

виробника тощо.   

При розробці відповідного показника збутової стійкості 

необхідно встановити ту міру негативних наслідків неконтрольо-

ваного зменшення обсягів збуту, яку можна вважати припусти-

мою. Відповідно такій мірі показник збутової стійкості повинен 

дорівнювати граничного значення, рівного одиниці, як і для всієї 

системи розроблюваних показників стійкості підприємства. Оче-

видно, що таким граничним обсягом продажу слід вважати таки, 

при якому сума реалізації точно дорівнює сумі всіх видів витрат, 

тобто, коли і прибутки і збитки підприємства дорівнюють нулю. 

Такий обсяг продажів слід вважати беззбитковим.  

Таким чином, збутову стійкість підприємства у сфері 

впливу чинників зменшення обсягів продажів продукції не обхід-

но вимірювати відповідно до міри перевищення фактичною або 

можливою величиною реалізації продукції беззбиткового обсягу 

продажів. 

На цій основі введемо наступний показник збутової стійкості 

підприємства Кзб:  

Кзб = Ррз / Рбз,                                    (3.6) 

де Ррз – розрахунковий обсяг реалізації продукції, що відо-

бражає наявні і потенційні можливості ринку продажу продукції 

підприємства; 

Рбз –  беззбитковий обсяг реалізації продукції. 

Прийняття беззбиткового обсягу реалізації за знаменник ви-

значення показника збутової стійкості є вкрай актуальним, оскі-

льки дослідження підтверджують, що обсяги виробництва підп-

риємств багатьох підприємств найчастіше балансують в зоні, що 



  

безпосередньо  межує з беззбитковим обсягом [15, с. 114-116]. В 

разі різкого зменшення обсягів продажів їх компенсація можлива 

за рахунок додаткових обсягів продукції на інших ринках, або 

обсягів нової продукції, що може бути освоєна на заміщення ви-

булої продукції. Розуміння поняття «розрахунковий обсяг реалі-

зації продукції» виходить з того, що кожне підприємство, окрім 

наявного у даний момент ринку збуту своєї продукції, повинно 

здійснювати заходів щодо опанування нових ринків, можливого 

перенесення збуту продукції на інші ринки в разі скорочення ная-

вних, та також, щодо можливості заміщення продукції, видаленої 

з будь-якого сегменту ринку іншою, яку підприємство реалізує на 

інших ринках, або може освоїти у відповідності до своїх техноло-

гічних, сировинних та інших можливостей. Таким чином, розра-

хунковий обсяг реалізації продукції слід розглядати як наступну 

суму: 

Ррз = Рд + Рін + Рзм,                               (3.7) 

де Рд – обсяг продажів продукції на діючих ринках, у тому 

числі таких, що зменшуються під впливом зовнішніх чинників; 

Рін – потенційно можливий обсяг продажів продукції на ін-

ших ринках – складова, актуальність якої значно посилюється у 

разі, якщо обсяги реалізації на діючих ринках Рд зменшуються 

нижче беззбиткового, тобто коли:  

Рд < Рбз; 

Рзм – обсяг реалізації продукції, що може бути освоєна та 

поставлена до продажу на заміщення вибулої продукції – складо-

ва, актуальність якої також значно посилюється у разі, якщо обся-

ги реалізації на діючих – Рд та інших – Рін ринках зменшуються 

нижче беззбиткового, тобто коли: 

  (Рд + Рін) < Рбз.                                 (3.8) 

На рис. 3.4 представимо диспозицію втрати стійкості підпри-

ємств в разі різкого зменшення реалізації продукції на діючих ри-

нках від Рд1 до Рд2 та її відновлення шляхом запровадження ін-

ших складових ринку збуту продукції підприємства. 



  

 

     

 

 

                                                                                                                 

                                                                   

                                                                                                            

                                                                   

                                              

                                                               

                                       

 

                                                                                                            

                                                                                                              

 

 

 

 

Рис. 3.4. Диспозиція втрати  збутової стійкості підприємств в 
разі різкого зменшення реалізації продукції на діючих ринках 

та її відновлення шляхом запровадження інших складових  
ринку збуту: 

Рд1 і Рд2 – обсяг реалізації на діючих ринках;  
Рбз – обсяг беззбиткової реалізації; 
Рін – обсяг реалізації на інших ринках; 
Рзм – обсяг реалізації продукції на заміщення вибулої;  
Рд.від – відновлений обсяг реалізації на попередніх ринках. 

 
Графік змінюваності збутової стійкості підприємства на рис. 

3.4 відображає наступні фази змінюваності збутової стійкості: 

1) рівень спостережуваної збутової стійкості у початковий 

момент Кзб.1, як перевищення обсягом продажів на діючих рин-

ках беззбиткового рівня продажів: 

Реалізація 

Рд.вд

д 

Рін.зм 

Вар.1 

Вар. 2                              

Рд1 

 

Рд2 

Рбз1 

 

Рбз2 

Р 

Час 



  

Кзб.1 = Рр1 / Рбез1 > 1;                            (3.9) 

2) рівень спостережуваної збутової стійкості після різкого 

зменшення обсягів реалізації продукції на діючих ринках Кзб.2, 

що впали нижче беззбиткового рівня, і який залишається нижче 

критичного в разі не прийняття заходів з подолання виниклої 

проблеми: 

Кзб.2 = Рр / Рбез1 < 1;                        (3.10) 

 

3) рівень управлінської збутової стійкості підприємства в разі 

вживання заходів з переводу продукції на інші ринки – Рін, вве-

дення заміщеної продукції – Рзм, та, навіть с урахуванням мож-

ливого відновлення реалізації продукції на попередніх ринках – 

Рвд (варіант 1): 

Кзб.3 = (Рр2 + Рін + Рзм + Рвд) / Рбез1 > 1.      (3.11) 

 

Схема на рис. 3.4 відображає також і альтернативний шлях 

відновлення збутової стійкості шляхом пропорційного зменшення 

витрат підприємства, а отже, зменшення знаменника формули 

(3.6) – рівня беззбиткового обсягу продажів. 

У разі можливості зниження беззбиткового обсягу продажів з 

Рбз1 до Рбз2 рівень збутової стійкості підприємства слід оціню-

вати за тою ж формулою (3.6), але із зменшеним показником без-

збиткового обсягу продажів у знаменнику: 

Кзб.4 = Рр2 / Рбз2.                               (3.12) 

 

● Проілюструємо нагальну актуальність моніторингу стану 

та здійснення заходів з підтримки збутової стійкості на прикладі 

агропереробного підприємства – ТОВ «Луганський 

м’ясокомбінат».  

ТОВ «Луганський м'ясокомбінат» з дня свого заснування в 

1937 році не припиняв зусиль з формування власного ринку збуту 

своєї продукції, виступаючи з 2002 року на сучасному українсь-

кому ринку під торгівельною маркою «Луганські делікатеси». За 



  

останні роки ТОВ «Луганський м'ясокомбінат» значно розширив 

ринки продажу своєї продукції в Луганській області та за її ме-

жами, збільшивши постачання в Донецькій, Київській, Харківсь-

кій, Львівській областях. Підприємство також активно працює з 

безліччю національних торговельних мереж: «Фуршет», «Амс-

тор», «Велика кишеня», «Абсолют» і з міжнародними мережами 

«Metro Cash and Carry», «АШАН», SPAR, що говорить про зна-

чимість підприємства в Україні. У подальших планах підприємст-

ва було збільшення мережі фірмових магазинів у різних регіонах 

України.  

 Для вимірювання рівня збутової стійкості цих підприємств 

скористаємося даними, представленими їх фахівцями відносно 

потенційних обсягів нарощування ринків збуту своєї продукції, 

зокрема, шляхом виведення її на нові ринки в межах України. З 

урахуванням отриманих даних проведемо розрахунок збутової 

стійкості цих підприємств станом на кінець 2013 року, що пред-

ставлено в табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 
Вихідні дані й розрахунки рівня збутової стійкості 

ТОВ «Луганський м’ясокомбінат» 
(станом на 1.01.2014) 

Вихідні дані 

та розрахункові 

показники 

Порядок 

отримання 

значень 

Величина 

Вихідні дані   

1. Обсяг реалізації (чистий 

дохід) на діючих ринках – Рд, 

тис. грн. 

Різниця рядків  

(035 – 180) Фінан-

сового звіту 

599596,0 

2. Потенційний приріст обся-

гів реалізації на інших ринках 

України – Рін: 

а) % від фактичної реалізації; 

б) у тис. грн. 

Прогнози марке-

тингових  служб 

 

 

 

4,2 

25183,0 

3. Беззбитковий обсяг реаліза-

ції – Рбз, тис. грн. 

Розрахунки пла-

нових служб 

574929,0 



  

Продовження табл. 3.6 

Розрахункові показники   

4. Чисельник, Рд + Рін  Сума рядків 1 + 

2,б 

624779,0 

5. Знаменник, Рбз Рядок 3 574929,0 

6. Рівень збутової стійкості 

Кзб   

Рядок 4 / Рядок 5 1,087 

 

З даних табл. 3.6 видно, що резерв перевищення потенційним 

обсягом реалізації беззбиткового обсягу у ТОВ «Луганський 

м’ясокомбінат» складає біля 9%, що характеризує стан стійкості 

даного підприємства у збутовій сфері ненадійним.  

 

Постачальницька стійкість. 

Постачальницька стійкість підприємства, за аналогією зі 

збутовою, вимірює можливості підприємства стримувати впливи 

зовнішнього середовища, які призводять до втрати постачальни-

ків сировини чи самої сировини через зменшення обсягів її виро-

бництва, вирощування, обмежень продажу або імпорту. Подібні 

процеси є вкрай критичними для діяльності підприємств, зокрема,  

м’ясопереробної та хлібопекарної галузей, обсяги сировини для 

яких залежать від багатьох вказаних та інших додаткових чинни-

ків, через що обсяги постачання на ринки м’яса худоби та птиці, 

зерна необхідної якості, продуктових добавок мають значні коли-

вання як від року до року, так і всередині року через сезонність 

отримання сільськогосподарської продукції. 

В разі зменшення обсягів закупівлі сировини та інших мате-

ріалів підприємства вимушені зменшувати обсяги виробництва і 

реалізації готової продукції, яка може знижуватися нижче беззби-

ткового рівня, причиняючи отримання збитків. Про актуальність 

проблеми забезпечення сировиною та іншими матеріалами свід-

чать ті значні зусилля, що прикладають підприємства на ринках 

закупівель. 



  

● Наприклад, ні одне м’ясопереробне підприємство в Україні 

не обмежується регіональною закупівлею основної сировини. 

Так, постачання сировини, зокрема, до ТОВ «Луганський 

м’ясокомбінат» здійснюється практично зі всіх регіонів України 

та певною часткою – імпортується ззовні.  

● Про те, наскільки чинник нестачі ринків формування сиро-

винної бази агропереробних підприємств є актуальним, приведе-

мо приклад того, як різке зменшення вирощування цукру в Украї-

ні стало найважливішим чинником закриття багатьох цукрових 

підприємств зі 147 у 2001 році до 79 у 2011 [64]. Найголовнішою 

причиною зменшення сахарної галузі стала відмова українського 

уряду від державного замовлення на цукор у 1994 році, через що 

обсяги виробництва цукрового буряка різко скоротилися. Відпо-

відно зменшилися обсяги виробництва цукру аж до рекордного за 

низьким рівнем виробництва у 2002 році, коли заводи України 

виробили загалом лише 1 млн. 434 тис. т цукру, що стало найни-

жчим показником з 1940 року. Іншим піком зниження обсягів бу-

рякового цукру в Україні став кризовий 2009 рік, коли обсяги ви-

робництва цукру знов стали найменшими, як це демонструє діаг-

рама на рис. 3.5 [64].  

                                    

    

                                                    

 

 

 

          

Рис. 3.5. Динаміка коливань виробництва цукру в Україні  
в млн. т 

2006        2007             2008         2009           2010         2011  Рік 

2,6 1,54 1,87 1,57 1,27 2,33 



  

Таким чином, виведення підприємств (особливо це стосуєть-

ся агропереробних підприємств) зі стану втрати ринків закупівлі 

сировини принципово може здійснюватися двома шляхами: 

1) збільшенням закупівель сировини на інших ринках, в тому 

числі – закордонних; 

2) заміщенням одних видів сировини іншими. 

Виходячи з цього, введемо показник постачальницької стій-

кості підприємства Кпст, який визначимо за аналогією з форму-

лами  (2.11) і (2.12) із заміною показника реалізації продукції (Р) 

на показник закупівлі сировини (З), тобто: 

 

Кпст = (Зд + Зін + Ззм) / Збз,                        (3.13) 

 

де Зд – обсяг закупівлі сировини на діючому ринку; 

Зін –  обсяг закупівлі сировини на інших ринках, додається, 

якщо закупівля на діючих ринках стає менше обсягу, що гарантує 

беззбитковий продаж продукції; 

Ззм –  обсяг закупівель сировини, що замінює вибулу, дода-

ється, якщо перші дві складові менше за беззбитковий обсяг заку-

півель; 

Збз – обсяг закупівель, що гарантує беззбитковий обсяг про-

дажу продукції. 

● Саме під впливом цих чинників все більш значну вагу у 

складі номенклатури продукції м’ясопереробних підприємств за-

ймають так звані продукти, «що містять м’ясо», у яких частка 

м’яса значно зменшується за рахунок застосування всіляких замі-

сних інгредієнтів.   

● У продукції хлібопекарських підприємств нестача борошна 

вищих сортів замінюється сировиною більш низької якості із до-

бавленням інгредієнтів, що поліпшують якість готового продукту, 

зокрема таких, що також постачаються в Україну з-за кордону. 

● Для оцінки постачальницької стійкості ТОВ «Луганський 

м’ясокомбінат» скористаємося експертними даними, представле-

ними їх фахівцями відносно можливостей нарощування закупі-



  

вель сировини на нових ринках в межах України та з-за кордону, 

в разі виникнення такої потреби. На основі отриманих даних про-

ведемо оцінку стану постачальницької стійкості цих підприємств 

станом на кінець 2013 року, що представлено в табл. 3.7.  

 

Таблиця 3.7 

Оцінка рівня постачальницької стійкості ТОВ «Луганський 

м’ясокомбінат» 

Вихідні дані та розрахункові 

показники 

Порядок отримання 

значень 

Величина 

Вихідні дані   

1. Собівартість продукції 

(річна), тис. грн. 

Рядок 40 Фінансово-

го звіту 

506773,0 

2. Доля матеріальних витрат 

у собівартості, % 

За даними економіч-

них служб 

77,76 

3. Обсяг закупівлі сировини 

на діючих ринках Зд, тис. 

грн. 

(рядок 1 х рядок 2) / 

100)   

394066,7 

4. Можливий приріст обсягів 

закупівель на інших ринках 

України – Зін: 

а) % від фактичної закупівлі; 

б) тис. грн. 

Прогнозні дані служ-

би постачання 

 

 

 

3,0 

11822,0 

5. Обсяг закупівель для за-

безпечення беззбиткового 

обсягу реалізації – Збз, тис. 

грн. 

Розрахунки планових 

служб 

395000,0 

Розрахункові 

показники 

  

6. Чисельник (Зд + Зін) Сума рядків 3 + 4,б 405888,7 

7. Знаменник (Рбз), рядок 3 Рядок 5 395000,0 

8. Рівень постачальницької 

стійкості Кпст  

Рядок 6 / рядок 7 1,027 

 

З даних табл. 3.7 видно, що резерв збільшення закупівель, в 

разі такої потреби і, очевидно, наявності необхідних коштів, 



  

складає для ТОВ «Луганський м’ясокомбінат» 2,7%. Проведена 

оцінка здійснена за підсумковими даними роботи цих підпри-

ємств за рік і не викриває можливої напруженості з постачанням 

сировини, а відтак – і зниження рівня постачальницької стійкості 

цих підприємств впродовж окремих кварталів чи місяців року, що 

можливо лише в разі запровадження у практику діяльності цих 

підприємств системи управління їх стійкістю на основі розробле-

них в дисертації показників. 

 

Підстави формулювання показників фінансової  

стійкості підприємства. 

Серед чинників, що впливають на ефективність діяльності 

підприємства, важливе місце займають такі, що  спричиняють по-

гіршення його фінансового стану. У сучасних умовах України фі-

нансовий стан підприємств практично всіх галузей є напруженим, 

у зв’язку з чим оцінка стійкості фінансового стану підприємств 

набула не тільки доволі глибокого теоретичного обґрунтування, 

але й знаходить широке застосування на практиці. 

● Особливо нагальною проблемою є запровадження оцінки 

та управління фінансової стійкості в практиці агропереробних 

підприємств, зокрема, м’ясопереробних та хлібопекарських,  фі-

нансовий стан яких в більш значній мірі залежить від низки чин-

ників, що мають системний  характер, а саме: 

1) більш значна, порівняно з підприємствами інших галузей, 

доля дебіторської заборгованості у складі оборотних засобів під-

приємств, через те, що велика частка їхньої продукції постачаєть-

ся підприємствам роздрібної торгівлі, які, як правило, розрахову-

ється за поставлену продукцію на умовах відкладених платежів, 

іноді – після реалізації тощо; 

2) більш значна доля кредиторської заборгованості, перш за 

все, через великі обсяги короткострокових та довгострокових за-

позичень, необхідних для закупівлі сировини та інших матеріалів, 



  

що складають до 70-80% обсягів всіх платежів, при тому, що обе-

ртання дебіторської заборгованості є же повільним.  

Так, аналіз опублікованих даних балансів досліджуваних на-

ми підприємств [1] свідчить, що сума довгострокових і коротко-

строкових запозичень практично всіх м’ясопереробних підпри-

ємств протягом періоду ранніх років зростала, іноді у десятки ра-

зів, як наприклад, у ТОВ «Луганський м’ясокомбінат» – з 6 до 

1908 тис грн., у ПАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат» – з 13066 

до 107925, менше у ПАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» – з 

1348 до 1676 тис. грн. Тенденція зростання потреби у позикових 

коштах свідчить про неможливість за рахунок власного капіталу 

забезпечити нормальну платоспроможність підприємств, що при-

зводить до погіршення їх фінансового стану, а відтак, до більш 

загальних негативних соціально-економічних наслідків для діяль-

ності цих підприємств та їх працівників.  

Розглянемо прояви змінюваності стійкості підприємств під 

впливом чинників, що безпосередньо призводять до погіршення 

їхнього фінансового стану. Проведений у п. 1.1 даної роботи   

аналіз показників, які традиційно застосовуються до оцінювання 

показників фінансової стійкості підприємства, показав, що у дій-

сності безліч показників, що використовують у фінансовому ме-

неджменті підприємства, не є суто показниками його стійкості у 

тому розумінні, як це визначено у п. 1.3 і згідно з яким стійкість 

підприємства повинна відображати стан його протидії негативно-

му впливу зовнішнього середовища. 

Очевидно, що при конструюванні показників фінансової 

стійкості підприємства не можна обмежуватися лише таким зага-

льнозрозумілим сприйняттям фінансової стійкості підприємства 

як стабільного перевищення його доходів (Д) над витратами (В), 

тобто 

Д > В,                                        (3.14) 

оскільки серед інструментів дотримання даної нерівності у діяль-

ності підприємства є такі, що виникають не тільки і не стільки у 



  

фінансовій сфері, а у різних сферах взаємодії підприємства із зов-

нішнім середовищем. 

Очевидно також, що значна кількість показників, що викори-

стовують для оцінки фінансового стану, наприклад такі коефіціє-

нти як: співвідношення позикових і власних коштів, автономії, 

маневреності власного капіталу,  забезпеченості власними джере-

лами фінансування також не можуть слугувати показниками фі-

нансової стійкості підприємства, оскільки вони скоріше відобра-

жають стан стійкості саме фінансів підприємства, а не його діяль-

ності в цілому, яка призводить до змінювання його фінансової 

стійкості. 

При конструюванні показників стійкості підприємства в фі-

нансовій сфері необхідно, що б вони були включені до єдиної си-

стеми показників стійкості підприємства та до них застосовувався 

єдиний спосіб їх вимірювання. Проте, наявні пропозиції до засто-

сування показників фінансової стійкості не дотримуються, як 

правило, вимог вимірювання їх на єдиній шкалі. 

Так, для показника поточної ліквідності підприємства Клік,  

що розраховується як відношення поточних активів до поточних 

пасивів, граничним вважається значення показника Клік  = 0,25, а 

стійкий стан відображає значення показника Клік  ≥ 0,25. При 

цьому стійким вважається стан підприємства при значенні показ-

ника швидкої ліквідності, що перевищує 1, а  абсолютної ліквід-

ності –  2 [58].  

При формування системи показників фінансової стійкості 

скористаємося головною умовою, що описують стійкий фінансо-

вий стан підприємства в оперативному режимі управління його 

діяльністю. Виходячи з основної формули балансу підприємства у 

відповідності з найпоширенішою методикою [33] встановлюється 

наступне співвідношення його розділів:   

                        

АВ + ПЗ + ДЗ = (КС + ПС) + ЗД + ЗС+ КЗ,           (3.15) 

 



  

де АВ – необоротні активи; 

ПЗ – виробничі запаси і грошові кошти; 

ДЗ – дебіторська заборгованість; 

КС – капітал і резерви підприємства; 

ПС – інші кошти в розрахунках; 

ЗД – довгострокові кредити і позики, взяті підприємством; 

ЗС – короткострокові кредити і позики, взяті підприємством; 

КЗ – кредиторська заборгованість підприємства, за якою во-

но повинно розрахуватися негайно. 

Групування інгредієнтів формули (3.15) за категоріями «кре-

дит довгостроковий», «кредит короткостроковий», «інші кошти в 

розрахунках», «кредиторська заборгованість» здійснюється за да-

ними балансів підприємств у відповідності з нормативними вимо-

гами. Призведемо групування елементів рівняння (3.2.15) за їх 

віднесенням до того, у яких сферах діяльності підприємства вони 

переважно формуються, що відобразимо схемою на рис. 3.6. 
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Рис. 3.6. Сфери формування складових фінансової  
рівноваги активів та пасивів балансу підприємства 
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Відмічені на рис. 3.6 інгредієнти формули балансу мають 

власну динаміку змінювання в процесі діяльності підприємства, 

хоча формула балансу завжди залишається відповідною до мате-

матичного рівняння, відображеного формулою (3.15). 

Тому для виявлення співвідношення окремих інгредієнтів 

формули балансу її підрозділяють на дві частини у вигляді нерів-

ностей (2.17) і (2.18), які сумарно відображають рівняння балансу: 

 

АВ + ПЗ  ≤ (КС + ПС) + (ЗД + ЗС),                 (3.16) 

ДЗ ≥ КЗ.                                     (3.17) 

 

Перша нерівність показує, на скільки необоротні і оборотні 

виробничі фонди підприємства погашаються за рахунок власного 

та прирівняного до нього капіталу.  

Оскільки з елементів лівої частини нерівності (3.16) необоро-

тні активи – АВ є найменш динамічніші, то перенесемо цей еле-

мент за алгебраїчними правилами у праву частину нерівності, за-

лишив у лівій лише виробничі запаси і грошові кошти на рахун-

ках підприємства – ПЗ, які у звичайній діяльності підприємства 

змінюються більш динамічно в процес його взаємодії з іншими 

суб’єктами. Тоді дана нерівність отримає вигляд: 

 

ПЗ  ≤ (КС + ПС) + (ЗД + ЗС) – АВ.                  (3.18)  

                          

У такому вигляді нерівність (3.18) відображає, наскільки її 

права частина спроможна забезпечити платоспроможність підп-

риємства в частині обслуговування власних виробничих запасів 

та наявних грошових коштів – ПЗ, що знаходяться у лівій частині. 

З даної нерівності виходить, що величина запасів та грошових 

коштів підприємства не повинна перевищувати суму власних і 

залучених коштів підприємства після забезпечення ними власних 

необоротних активів. 



  

Друга нерівність (3.17) означає, чи достатньо грошових кош-

тів підприємства, які знаходяться в розрахунках (дебіторська за-

боргованість), для погашення термінових зобов’язань (кредитор-

ської заборгованості). 

З теорії аналізу фінансової діяльності підприємств відомо, 

що виконання однієї з нерівностей (3.16), (3.17) автоматично веде 

до виконання другої, але враховуючи формування інгредієнтів 

цих рівнянь у різних сферах діяльності підприємства відповідно 

до  рис. 3.6, при конструюванні показників його фінансової стій-

кості необхідно враховувати наступні сфери взаємодії підприємс-

тва із зовнішнім середовищем: 

виробнича сфера, контрольованим показником якої є показ-

ник виробничих запасів і грошових коштів – ПЗ; 

сфера розрахунків, контрольованими показниками якої є ве-

личина дебіторської і кредиторської заборгованості; 

сфера кредитних відносин, показниками якої є довгострокова 

– ЗД та короткострокова – ЗС заборгованість. 

Відповідно до визначених сфер діяльності підприємства не-

обхідні такі показники контролю та оперативного управління йо-

го фінансової стійкості, які б відповідали  за стан: 

1) наявності і достатності джерел фінансування виробничих 

запасів і грошових коштів – ПЗ; 

2) можливості отримання довгострокових та короткостроко-

вих запозичень для поповнення джерел розрахунків у випадку, 

коли їх недостатньо для безперервного функціонування підпри-

ємства; 

3) можливості зменшення обсягу дебіторсько-кредиторських 

розрахунків з метою мобілізації їх визволення для фінансування 

виробничих запасів. 

За вказаними трьома напрямками контролювання та управ-

ління стану оперативної фінансової стійкості підприємства доці-

льно ввести систему показників його фінансової стійкості у скла-

ді: 



  

1) показників платоспроможності, які би відбивали рівень 

стійкості підприємства у сфері оперативного фінансування своєї 

виробничої діяльності; 

2) показника позикової стійкості, який би надавав змогу кон-

тролювати та управляти можливістю отримання довгострокових 

та короткострокових запозичень; 

3) показника розрахункової стійкості, який би давав можли-

вість контролювати та управляти станом розрахунків зі спожива-

чами продукції підприємства. 

 

Показники платоспроможності підприємств. 

Виходячи з вище наведених залежностей (3.15)…(3.18), які 

відображають закон балансу фінансових джерел, платоспромож-

ність підприємства може забезпечуватися власними коштами, 

власними коштами з додаванням довгострокових запозичень, а 

також власними коштами та довгостроковими і короткострокови-

ми запозиченнями [69 та ін.]. Звідси маємо три можливі рівняння: 

1) власні оборотні кошти СОС повинні відповідати рівнянню: 

СОС = КС + ПС – АВ;                              (3.19) 

 

2) власні оборотні кошти із залученням довгострокових по-

зик повинні дорівнювати: 

СОС + ЗД = (КС + ПС – АВ) + ЗД;                   (3.20) 

 

3) власні оборотні кошти із залучення довгострокових та ко-

роткострокових позик повинні дорівнювати: 

СОС + ЗД + ЗС = (КС + ПС – АВ) + ЗД + ЗС.         (3.21) 

 

Таким чином, при визначення фінансової стійкості підприєм-

ства у сфері фінансування виробничих запасів треба враховувати 

можливість розрахунків підприємства за кожним з трьох наборів 

джерел фінансування і відповідно треба ввести три різновиди по-

казника платоспроможності підприємства: 



  

1) показник платоспроможності підприємства за рахунок 

власних коштів Кпл: 

Кпл = СОС / ПЗ = (КС + ПС – АВ) / ПЗ ≥ 1, або < 1;        (3.22) 

 

2) показник платоспроможності підприємства за рахунок 

власних коштів і залучених довгострокових запозичень Кпл.д: 

Кпл.д = (СОС + ЗД) / ПЗ = ((КС + ПС – АВ) + ЗД) / ПЗ ≥ 1, чи < 1;   

(3.23) 

3) показник платоспроможності підприємства за рахунок 

власних коштів і залучених довгострокових та короткострокових 

запозичень Кпл.дк: 

Кпл.дк = (СОС + ЗД + ЗС) / ПЗ  або 

Кпл.дк = ((КС + ПС – АВ) + ЗД + ЗС) / ПЗ ≥ 1, або < 1.   

       (3.24) 

Очевидно, що перевищення значення 1 показниками плато-

спроможності (Кпл > 1) означає, що дебіторська заборгованість 

перевищує кредиторську (ДЗ > КЗ) у відповідності із виразами 

(3.16) і (3.17), бо зведення всіх показників до основного рівняння 

балансу за формулою (3.15) завжди давало би значення плато-

спроможності на рівні 1. Тому розрахунки рівня стійкості за фор-

мулами (3.22)…(3.24) дають результати як більше, так і менше 1, 

тобто можливі Кпл < 1 і Кпл > 1.  

Очевидно, що значення першого показника у стійкій зоні, 

коли Кпл >1 (при відсутності довгострокових та короткостроко-

вих запозичень, тобто ЗД = ЗС = 0), означають вищий рівень пла-

тоспроможності підприємства виключно за рахунок власних кош-

тів. 

При значеннях першого показника менше 1 (Кпл < 1), що бі-

льше відповідає реаліям функціонування переважної більшості 

переробних підприємств АПК, слід використовувати другий по-

казник, а при значеннях цього показника теж менше граничного 

рівня (Кпл.д < 1), залишається використовувати третій показник 

Кпл.дк. 



  

Позикова стійкість підприємств. 

Для контролю стану та управління можливістю отримання 

довгострокових та короткострокових запозичень введемо показ-

ник позикової стійкості підприємства Кпоз, який повинен відо-

бражати здатність підприємства отримати необхідну суму довго-

строкових та короткострокових запозичень. В такому разі пропо-

нується рівень показника позикової стійкості підприємств визна-

чати відношенням максимально можливих ресурсів отримання 

вказаних позик – Фmax до їх наявної величини – Ф, тобто: 

Кпоз = Фmax / Ф.                                   (3.25) 

 

Розрахункова стійкість підприємств. 

Для контролю стану дебіторсько-кредиторськими розрахун-

ками введемо показник розрахункової стійкості підприємства 

Кроз. При визначенні цього показника треба враховувати, що для 

покращення оперативного фінансового стану підприємства неве-

лике значення має перевищення суми дебіторської заборгованості 

над сумою кредиторської заборгованості, оскільки це перевищен-

ня існує лише у розрахунковій формі і не може бути використано 

як джерело фінансування виробничої діяльності підприємства. 

Перевищення ж суми кредиторської заборгованості над сумою 

дебіторської заборгованості хоча й відображає наявність у підп-

риємства певних залишкових коштів, але термін їх використання 

є вкрай обмежений, а доволі загрозливі наслідки їх несвоєчасного 

повернення можуть негативним чином відбиватися на погіршенні 

господарських зв’язків з партнерами. 

Таким чином, при визначенні розрахункової стійкості підп-

риємства достатньо контролювати лише обсяг дебіторської забор-

гованості, враховуючи, що вона одночасно для підприємств-

партнерів є кредиторською.  

Виходячи з цього, показником розрахункової стійкості підп-

риємства слід вважати співвідношення поточної суми дебіторсь-

кої заборгованості ДЗ до  мінімальної її величини ДЗmin, яка мо-



  

же бути досягнута в разі гострої необхідності в збільшенні влас-

них обігових коштів: 

Кроз = ДЗ / ДЗmin.                                (3.26) 

 

Систему запропонованих показників фінансової стійкості пі-

дприємства разом із чинниками впливу на їх діяльність з боку зо-

внішнього середовища зведемо до табл. 3.8. 

Таблиця 3.8 

Система чинників впливу зовнішнього середовища на стан фінан-

сової стійкості підприємства та її показники 

 
Чинники 

впливу на 

фінансову 

стійкість  

підприємства 

Наслідки  

негативного 

впливу   

середовища 

Показник 

стійкості 

 

Контрольовані 

показники 

1. Зменшення 

обсягів про-

дажів та реа-

лізації, зде-

шевлення 

продукції, 

подорожчан-

ня сировини, 

зменшення 

матеріальних 

ресурсів, 

уповільнення 

розрахунків, 

необхідність 

повернення 

запозичень, 

збільшення 

тривалості 

виробничих 

циклів тощо 

1. Виведення з 

підприємства 

власного обо-

ротного капі-

талу (змен-

шення загаль-

ної капіталіза-

ції) 

2. Збільшення 

виробничих 

запасів 

3. Затоварю-

вання готовою 

продукцією 

1. Показник плато-

спроможності за 

рахунок власних 

оборотних коштів: 

Кпл = (КС + ПС – 

АВ) / ПЗ. 

2. Показник плато-

спроможності за 

рахунок власних 

коштів та довго-

строкових запози-

чень: Кпл.д = ((КС + 

ПС – АВ) + ЗД) / 

ПЗ. 

3. Показник плато-

спроможності за 

рахунок власних 

коштів, довгостро-

кових і коротко-

строкових запози-

чень: Кпл.дк = ((КС 

+ ПС – АВ) + ЗД + 

ЗС) / ПЗ 

АВ – необоротні 

активи; ПЗ – ви-

робничі запаси; 

КС – капітал і ре-

зерви підприємст-

ва; ПС – інші ко-

шти, прирівняні до 

власного капіталу; 

ЗД – довгостроко-

ві кредити і пози-

ки; ЗС – коротко-

строкові кредити і 

позики; КЗ – кре-

диторська забор-

гованість; ДЗ – 

дебіторська забор-

гованість 



  

Продовження табл. 3.8 
2. По-

гіршення 

стану банків-

ської системи 

кредитування 

підприємства  

Втрата 

або зменшення 

можливостей 

підприємства 

залучати дов-

гострокові та 

короткостро-

кові запози-

чення внаслі-

док зниження 

привабливості 

4. Позикова стій-

кість підприємства: 

 Кпоз =  Фmax / Ф                                   

 

Фmax – 

найбільш  можли-

ва сума отримання 

фінансових ресур-

сів; Ф – величина 

потрібних позико-

вих ресурсів 

3. Погіршен-

ня стану роз-

рахунків з 

боку покуп-

ців та спожи-

вачів 

Втрата або 

зменшення 

можливостей 

підприємства 

впливати на 

зменшення 

кредиторсько-

дебіторської 

заборгованості 

5. Показник розра-

хункової стійкості 

підприємства: 

Кроз = ДЗ / ДЗmin 

ДЗ, ДЗmin – пото-

чна і мінімально 

можлива дебітор-

ська заборгова-

ність 

 

Представлена система вимірників рівня стійкості підприємс-

тва в різних сферах його взаємодії з середовищем дозволяє сфор-

мулювати наступні її характеристики, які повинні бути враховані 

в процесі управління стійкістю підприємств:  

1) стійкість підприємства є динамічної характеристикою, яка 

змінюється в залежності від зміни впливу на його діяльність зов-

нішніх чинників; 

2) функціонування підприємства за певними встановленими 

плановими параметрами вже є проявом його стійкості, яку можна 

вважати іманентною, тобто притаманною даному підприємству в 

даних умовах його функціонування, рівень якої  обумовлений на-

явними резервами погіршення планових показників в допустимих 

межах; 

3) погіршення планових показників діяльності підприємства 

свідчить про зниження його стійкості аж до одиничного рівня, 



  

який відповідає погіршенню фактичних показників діяльності до 

крайнього допустимого рівня, який вважається граничним; 

4) подальше погіршення фактичних показників діяльності пі-

дприємства, що означає втрату його стійкості до рівня, меншого 

1, а відтак – наявність нестійкого стану, продовження якого пог-

рожує призупиненням подальшої діяльності або й самого існу-

вання підприємства; 

5) повернення показників діяльності підприємства у зону до-

пустимих значень в результаті втрати чинності негативних фак-

торів супроводжується відновленням стійкості підприємства, яку 

слід вважати відновленою іманентною стійкістю, іманентний рі-

вень якої встановлюється новим співвідношенням запланованих 

та максимально допустимих показників діяльності; 

6) повернення показників діяльності підприємства у зону до-

пустимих значень завдяки управлінському втручанню супрово-

джується відновленням стійкості підприємства, яку слід вважати 

в такому разі керованою стійкістю. 

7) здатність підприємства відновлювати припустимий рівень 

запланованих показників своєї діяльності як раз і характеризує 

прояв  стійкості підприємства за парадигмою «гуми».  

Вивчення резервів і інструментів підтримки необхідного рів-

ня стійкості підприємств необхідно для створення теоретичних і 

методичних основ управління стійкістю підприємств у реальній 

управлінській практиці. Особливе значення має завдання регла-

ментування порядку виявлення й використання резервів підтрим-

ки необхідного рівня стійкості підприємства в одній сфері діяль-

ності за рахунок наявних резервів його стійкості в інших сферах, 

що розглянуто в наступному підрозділі.  

 

 

 

 

 



  

3.2. Резерви підтримки стійкості 

підприємства за парадигмою «гуми» 
 

 

 

Резерви підтримки прибуткової стійкості підприємс-

тва. 

Діяльність будь-якого підприємства на ринку України харак-

теризується все більшою ціновою невизначеністю як у частині 

встановлення продажних цін на свою продукцію, так і цін на за-

куповувані сировину й матеріали, що диктується прискорюваним 

перерозподілом ринків, інфляційними процесами, зміною матері-

ального рівня життя людей – кінцевих споживачів продукції під-

приємств. Це складає одну з найсерйозніших проблем підтримки 

здатності підприємства забезпечувати отримання прибутку, що 

викликає необхідність визначення й своєчасного використання  

резервів прибуткової стійкості. 

Підтримки необхідного рівня прибуткової стійкості  підп-

риємства, яка проявляється в сфері ціноутворення стосовно своєї 

продукції, коли підприємство очікує необхідність вимушеного 

зниження відпускної ціни на свою продукцію протягом поточного 

року, коли у плані таке зниження відпускних цін зовсім не перед-

бачалося. В такому разі при вимушеному знижені ціни продукції 

Ц на її частку ∆Ц  призводить до зниження рівня прибуткової 

стійкості, яка розраховується відповідно до формули (2.1). 

Таким чином, якщо спостережувана прибуткова стійкість у 

будь-який поточний момент (Кп1) дорівнювала: 

Кп1 = 1 + R / 100 =  Ц / С,                        (3.27) 

то в разі вимушеного зниження ціни вироблюваної продукції 

вона зменшується до наступного рівня: 

Кп2 = (Ц – ∆Ц) / С < Кп1.                      (3.28) 

У процесі зниження рівня прибуткової стійкості виділимо 

два етапи: 



  

1) коли рівень прибуткової стійкості знижується, але залиша-

ється в межах більше 1, тобто Кп ≥ 1; 

2) коли рівень прибуткової стійкості перетинає граничне зна-

чення і стає меншим за 1, тобто Кп < 1. 

Наслідками зниження прибуткової стійкості на першому ета-

пі стає зменшення суми реалізації та маси прибутку аж до його 

зникнення, через що відповідно погіршуються всі залежні від 

прибутку фінансові показники діяльності підприємства, але за-

лишаються можливості беззбиткового відтворення виробничого 

процесу шляхом закупівлі сировини, оплати праці та здійснення 

інших витрат. На другому етапі зниження прибуткової стійкості 

реалізація продукції стає збитковою, зменшуються, а в подаль-

шому припиняються можливості відтворення виробничого проце-

су через брак обігових коштів. Створюваний через це нестійкий 

стан підприємства все більше набуває характеру кризового та в 

разі, якщо рівень прибуткової стійкості не буде відтворений, під-

приємство очікує нарощування втрат та боргів, призупинення ді-

яльності та набуття статусу банкрутства. 

Розглянемо всі наявні резерви підтримки прибуткової стій-

кості підприємств.  

1. Очевидним резервом підтримки рівня прибуткової стійко-

сті в межах Кп ≥ 1 є наявність прибутку в складі собівартості 

продукції, зменшення якого в процесі зниження ціни продукції 

складає суть власного компенсаторного механізму, який здійсню-

ється автоматично без прийняття будь-яких додаткових дій. Гра-

ничною межею дії цього механізму є зникнення прибутку у складі 

собівартості продукції, тобто П = 0 при зменшенні прибуткової 

стійкості до граничного рівня Кп = 1, а допустиме зниження при-

буткової ціни продукції  дорівнює ∆Ц = П. 

2. Іншим резервом підтримки рівня прибуткової стійкості є  

зменшення витрат підприємства, яке призвело б до відповідно-

го зменшення собівартості продукції.  



  

Порядок визначення рівня спостережуваної та керованої 

стійкості у разі її повного чи часткового відновлення, або в разі 

ігнорування факту її зниження, відбувається за схемою, приведе-

ною на рис. 3.7.  

                     

                                                                                                                   

                                                                                

                                                               

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

                                                                               

                                                                

                                                               

                                                                 

                                                                                                                          

 

 

Рис. 3.7. Порядок визначення рівня прибуткової стійкості  
підприємства за рахунок резервів зменшення собівартості 

продукції 
 

На рис. 3.1 позначено: Ц – початкова ціна; ∆Ц – знижка ціни; 

∆С1, ∆С2, ∆С3 – варіанти зниження собівартості продукції; К*п1 

– початковий рівень спостережуваної цінової прибуткової стійко-
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сті;  К*п 2 – рівень спостережуваної цінової прибуткової стійкості 

в разі зниження ціни та не прийняття заходів з підтримки рівня 

стійкості; Ккп 1, Ккп 2, Ккп 3 – рівень керованої стійкості при 

зниженні собівартості продукції на ∆С1, ∆С2, ∆С3 відповідно. 

 

Для повного відновлення попереднього рівня прибуткової 

стійкості (коли Кп1 = Кп2) необхідно забезпечити рівняння: 

 

Ц/С = (Ц – ∆Ц)/(С – ∆С),                       (3.29) 

з якого величина зменшення собівартості продукції, що пов-

ністю відновлює попередній рівень прибуткової стійкості визна-

чається за наступною формулою: 

 

∆С = С*∆Ц /Ц.                                (3.30) 

 

При відсутності резервів зниження собівартості продукції на 

величину, розраховану за приведеною формулою, але можливості 

зниження собівартості хоча б на меншу величину, відбувається 

часткове відновлення рівня прибуткової стійкості. При зниженні 

собівартості на величину, що перевищує розраховану за форму-

лою (3.30), рівень прибуткової стійкості може бути навіть підви-

щений. У даних випадках йдеться про рівень прибуткової стійко-

сті, яка за своїм змістом є керованою. 

Порядок визначення й використання резервів підтримки гра-

ничного рівня прибуткової стійкості підприємства при вимуше-

ному зниженні цін на його продукцію покажемо в  табл. 3.9, яка 

формується для всіх актуальних для підприємства інтервалів цін 

на його продукцію, часток витрат і прибутку у складі ціни в % і 

інтервалів можливого вимушеного зниження відпускної ціни у 

відсоткових пунктах (в.п.), показаних у стовпцях 1…4 табл. 3.9. У  

стовпцях 5 і 6 надано трактування наслідків розрахунку показни-

ка прибуткової стійкості і характер використовуваних для її підт-

римки резервів.  

 



  

Таблиця 3.9 
Порядок визначення й використання резервів підтримки  

граничного рівня прибуткової стійкості підприємств 
 

Ціновий  

інтервал  

продукції, 

Ц, (грн. за 

одиницю) 

Доля в обсязі реалізації 

продукції 

Наявні резерви підтрим-

ки граничного рівня 

прибуткової стійкості за 

рахунок 
витрат- 

 С, % 

при-

бутку 

П, %  

знижен-

ня ціни 

∆Ц, в. 

п. 
втрати на-

явного 

прибутку - 

∆П, в. п. 

зменшення  

витрат - 

∆С, в. п.  

1 2 3 4 5 6 

10-30 

31-60 

61-100 

101-150 

 і т.д. 

99-95 

94-90 

89-85 

84-80 

79-75 

 

1-3 

4-6 

7-10 

11-15 

16-20 

1-3 

4-6 

7-10 

11-15 

16-20 

а) при Кп> 

1:  

∆П=(Кп–1) 

в. п. 

а) не пот-

ребує; 

б) при Кп = 

1: 

∆П = 0 

б) потре-

бує на рів-

ні знижки 

ціни у в. п. 

в) при 

Кп<1 збит-

ки (Зб = 

Кп–1) в. п., 

– резерви 

прибутку 

відсутні  

в) потре-

бує на рів-

ні суми 

знижки 

ціни та 

наявних 

збитків 

(∆Ц + Зб) 

 

Про наявність резервів зменшення витрат у складі відпускної 

ціни говорять результати дослідження структури собівартості 

продукції в різних галузях виробництва. 

● Так, у складі відпускної ціни, наприклад, продукції агропе-

реробних підприємств значну частку займає вартість сировини, 

яка завжди може бути частково здешевлена. Частка витрат, 

пов’язаних із забезпеченням роботи обладнання, фактично значно 



  

вище допустимої через низький рівень завантаження виробничих 

фондів. Мають місце резерви у сфері витрат на оплату праці за 

рахунок підвищення її продуктивності. Очевидно, що й частка  

постійних витрат, пов’язаних з необхідністю підтримувати виро-

бничі фонди у робочому стані, також є зайвою, що й свідчить про 

можливість їх зменшення в разі вимушеного зменшення відпуск-

них цін. На думку експертів – фахівців багатьох м’ясопереробних 

і хлібопекарських підприємств – практично всі агропереробні пі-

дприємства мають резерви скорочення витрат, приблизні межі 

яких приведено у табл. 3.10.  

Таблиця 3.10 
Оцінка резервів скорочення витрат для підтримки  
прибуткової стійкості агропереробних підприємств  

 

Підприємство* 

Доля витрат у собівартості 

продукції, % / Наявні резерви зменшення, 

відсоткові пункти (в.п.) 

 

Зага-

лом 

резе-

рвів,  

в. п. 

сировина 

та інші 

матеріали 

оплата 

праці та 

соціальні 

витрати 

утримання  

виробничих  

фондів та інші 

М’ясокомбінати 

1. ТОВ «ЛМК» 

2. ПАТ «КМК» 

3. ПрАТ «ПМЗ» 

4. ПАТ «ММК» 

5. ПАТ «БМК» 

Хлібокомбінати 

6. ПрАТ «Хліб» 

7. ПрАТ «ДХК» 

8. ПрАТ «АХЗ» 

9. ПАТ «ККХ» 

10. ПАТ «ВКХ» 

 

77,8/9 

60,8/3 

75,40/10 

86,0/8 

52,34/7 

 

59,30/3 

49,87/3 

72,00/9 

65,15/10 

91,0/12 

 

11,14/2 

7,30/1 

10,50/2 

9,00/2 

27,70/4 

 

33,50/5 

13,40/1 

20,00/3 

22,35/3 

5,00/0 

 

11,1/3 

31,9/8 

14,1/3 

5,00/0 

9,96/2 

 

7,2/1 

36,73/8 

8,00/2 

12,5/2 

4,0/0 

 

14 

12 

15 

10 

13 

 

9 

12 

14 

15 

12 

*Приведені підприємства: ТОВ «ЛМК» (м. Луганськ), ПАТ «КМК» (м. 

Краснодон), ПрАТ «ПМЗ» (м. Перевальськ), ПАТ «ММК» (м. Мелітополь), 

ПАТ «БМК» (м. Богодухів), ПрАТ «Хліб» (м. Слов’янськ), ПрАТ «ДХК» 

(м. Дзержинськ), ПрАТ «АХК» (м. Амвросіївка), ПАТ «ККХ (м. Кутейни-

ково), ПАТ «ВКХ» (м. Волноваха). 

 



  

Визначення резервів закупівельної стійкості. 

Закупівельна стійкість відповідно до формули (3.3), вимірю-

ється відношенням максимально припустимої вартості сировини і 

матеріалів у складі ціни продукції (Мmax) до її фактичної вартос-

ті (М): Кзк = Мmax / М. Структура формули визначає два напрям-

ки резервів підтримки закупівельної стійкості в разі подорож-

чання закупівельних матеріалів: збільшення чисельника Мmax, 

або зменшення знаменника М.  

Чисельник розрахункової формули закупівельної стійкості 

містить як фактичну вартість закупівельних матеріалів, так і ная-

вний ресурс до її збільшення. Є тільки два джерелами такого ре-

сурсу: 

1) наявний прибуток у складі відпускної ціни П, якого можна 

лишитися на крайній випадок різкого подорожчання закупівель-

них матеріалів; 

2)  можливий додатковий прибуток, створюваний за рахунок 

зменшення поточних витрат. 

За напрямком зменшення знаменника формули (3.3) наявним 

резервом є здешевлення (у межах можливого) закупівель. 

Першим і очевидним резервом компенсації подорожчання 

закупівель у напрямку підвищення прибутку є паралельне підви-

щення відпускних цін. Але критичним фактором є те, що на фоні 

постійного зростання цін на сировину, енергоносії, інші матеріа-

льні витрати, спостерігається відставання відповідного підвищен-

ня цін на кінцеву продукцію, яке стримується зниженням рівня 

платоспроможності споживачів. Тобто, ціноутворення на продук-

цію підприємств будь-якої переробної галузі займає серединне 

місце, що відображає схема на рис. 3.8. 

Тому реальними резервами підтримки закупівельної стійко-

сті підприємства залишаються: 

1) наявний прибуток у складі відпускної ціни; 

2) економія поточних витрат; 

3) пряме здешевлення закупівель. 

 



  

 

 

 

Собівартість – С 

 

 

 

Рис. 3.8. Місце ціноутворення на продукцію підприємств  
переробних галузей 

 

Перший резерв підтримки закупівельної стійкості – наявний 

прибуток – є очевидним. Другий резерв – створення додаткового 

прибутку за рахунок економії поточних витрат – одночасно є й 

резервом прибуткової стійкості, що розглянуто вище,зокрема, за 

прикладом, наведеним у табл. 3.10. Тобто, якщо збільшується в 

складі ціни продукції частка Мmax, яка перевищує фактичні ви-

трати на сировину і матеріали М, то й фактично підвищується й 

прибутковість продукції,  відтак – прибуткова стійкість підприєм-

ства. Принцип використання прибутку як єдиного резерву підт-

римки рівня прибуткової і закупівельної стійкості підприємства 

стає зрозумілим з простої схеми на рис. 3.9. 

 

                                                                     

                                              

 

                                                               

                                                                

                                                      

                                                             

Рис. 3.9. Принцип використання прибутку як єдиного резерву 
підтримки  рівня прибуткової і закупівельної стійкості  

підприємства: Ц – ціна; С – собівартість;  
М – вартість матеріалів; П – прибуток. 
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Проілюструємо дію даного компенсаторного механізму на 

прикладі, що склалася у 2011 році у ПАТ «Краснодонський 

м’ясопереробний завод» при вимушеному зниженні продажної 

ціни її продукції – ковбаси сорту «Докторська» з 60 до 52 грн. за 1 

кг унаслідок чергового зниження індексу споживчих цін у 2011 

році (табл. 3.11).  

Таблиця 3.11 
Ілюстрація залучення резервів закупівельної стійкості для  

підтримки прибуткової стійкості продукції  
(на прикладі ковбаси виробництва ПАТ «Краснодонський  

м’ясокомбінат») 

 

Показник 

Порядок 

розра-

хунку 

Значення показ-

ників у грн. при 

почат-

ковій 

ціні 

  

зниже-

ній  

ціні  

 

1. Продажна ціна, грн. за 1 кг  

2. Зниження ціни, грн. за 1 кг 

3. Собівартість, грн. за 1 кг, у тому 

числі: 

4. виробничі та інші витрати; 

5. вартість основної сировини. 

6. Зменшення витрат 

7. Рівень прибуткової стійкості 

8. Рівень спостережуваної 

закупівельної стійкості  

9. Зниження вартості закупівель в 

процесі управління закупівельною 

стійкістю 

10. Нова вартість основної сировини 

у складі собівартості, грн. за 1 кг 

11. Рівень керованої закупівельної 

стійкості 

– 

– 

– 

 

– 

– 

– 

Ряд. 

1/Ряд 3 

(Ряд.1–

Ряд.4)/ 

Ряд.5 

 

– 

 

(Ряд.1–

Ряд.4)/ 

Ряд.10 

60 

– 

50 

 

20 

30 

– 

1,2 

 

 

– 

 

 

– 

 

– 

 

52 

8 

45 

 

15 

30 

5 

1,15 

1,23 

 

3 

 

 

  27 

 

 

 

1,33 

1,37 



  

Як бачимо, в разі зникнення прибутку у складі ціни продукції 

через вимушене зменшення відпускних цін або через подорож-

чанні сировини, знижуються рівні як прибуткової так і закупіве-

льної стійкості. 

Дієвим залишається також резерв підтримки закупівельної 

стійкості шляхом перегляду номенклатури закупівельної сирови-

ни та інших матеріалів у бік їхнього здешевлення, у тому числі на 

снові використання з цією метою новітніх технологій із застосу-

ванням замінних матеріалів тощо. 

● Проілюструємо такі можливості приведеними в табл. 3.12 

прикладами здешевлення сировини і матеріалів, що входять до 

рецептури виготовлення ковбасних виробів. 

Таблиця 3.12 
Наявність резервів здешевлення основної сировини при  

виробництві ковбас за новітніми технологіями  
у ТОВ «Луганський м’ясокомбінат»  

 
Основні компоненти 

рецептури  виготовлення  

ковбаси 

Склад компонентів у % 

при технології 

діючій,  

% 

новітній, 

% 

1. Ковбаса сирокопчена за ДСТ 16131-86 

*яловичина (конина), 1 сорт  

*жилована свинина, 2-3 сорт  

*свинячий шпик з вмістом понад 

92% жиру  

*свинячий шпик з вмістом паль-

мітинової і стеаринової жирних 

кислот  

*жилки, хрящі  

*кістка подрібнена  

*нітрит натрію (сіль)  

*цукор, перець та інші прянощі  

*горіх, коньяк  

*смакові добавки 

Разом вартість, % 

82,0 

13,0 

 

3,3 

 

 

– 

0,1 

0,1 

– 

0,3 

1,2 

– 

100 

67,9 

15,8 

 

1,4 

 

 

1,2 

0,5 

0,45 

0,8 

0,15 

– 

2,4 

90,4 



  

Продовження табл. 3.12 

2. Ковбаса варена (столова) 
* яловичина пісна, 1 сорт   

* шпик хребтовий  

* пашина яловича, 2 сорт   

* м'ясо яловичих голів, 3 сорт   

* сполучна тканина  

* свіжа кров  

 * розтерті згустки крові   

* хрящі, зерна крохмалю  

* соя  

* нітрит натрію  

* лід харчовий (колотий)   

* сухарі панірувальні   

* сіль, часник, перець та ін.  

* смакові добавки 

Разом вартість, % 

46,0 

21,0 

17,0 

8,0 

– 

3,0 

– 

0,8 

– 

– 

0,2 

1,0 

2,0 

– 

100 

27,9 

14,6 

10,0 

12,0 

2,5 

– 

2,5 

2,4 

3,0 

1,8 

0,3 

1,0 

0,4 

0,6 

82,0 

 

Як демонструють наведені в табл. 3.12 приклади, резерви 

здешевлення сировини при виготовленні ковбасної продукції 

шляхом застосування новітніх технологій і компонентів станов-

лять: для сирокопчених ковбас майже до 10% вартості, а для ва-

рених – 18 %. 

Дієвість вказаного резерву полягає в тому, що нові можливо-

сті здешевлення сировини і інших закупівельних матеріалів у аг-

ропереробному виробництві з’являються постійно, перш за все, 

завдяки запровадженню сучасних технологій, що використовують 

замінні матеріали, нові гомогенізовані компоненти і добавки до 

рецептури виготовлення продукції. 

 

Визначення резервів збутової стійкості підприємст-

ва. 

Основними напрямками формування резервів підтримки збу-

тової стійкості підприємств, яка визначається  відношенням фак-



  

тичного обсягу реалізації Рфак до беззбиткового обсягу реалізації 

Рбз, тобто: 

Кзб = Рфак / Рбз,                                (3.31) 

є наступні:  

1) збільшення обсягів реалізації продукції на діючому або 

додатково – на інших ринках Рфак; 

2) зменшення беззбиткового обсягу реалізації продукції Рбз. 

За першим напрямком наявність резервів розширення рин-

ків збуту продукції залежить ще від двох підходів: 

1) розширювати  пропозицію в кількісному вимірі при зни-

женні відпускних цін продукції; 

2) розширювати  пропозицію в кількісному вимірі при збе-

реженні відпускних цін. 

Очевидно, що за першим підходом можна утриматися на ді-

ючому ринку, та, навіть, розширити власні пропозиції на інших 

ринках, але треба враховувати, що при збереженні загальних об-

сягів реалізації скорочуватиметься маса прибутку і, відповідно, 

знижуватиметься прибуткова стійкість підприємства. 

За другим підходом – при збереженні цін – очевидно, не вда-

сться утриматися на власному ринку і необхідно виходити на інші 

ринку збуту продукції.  

У такому разі проявляється подвійний ефект підтримки рівня 

стійкості підприємства: 

з одного боку, нарощування реалізації призводить до прямо-

го підвищення рівня збутової стійкості згідно з формулою (3.31); 

а з іншого, саме підвищення обсягів реалізації веде до еко-

номії умовно-постійних витрат (УПВ) у складі ціни кожної оди-

ниці продукції, чим додатково підвищується рівень прибуткової 

стійкості, оскільки частка прибутку в ціні продукції також зрос-

тає. 

Зменшення постійної частки витрат у складі її собівартості 

∆Спост  дорівнює: 

∆Спост = Спост (1/Р1 – 1/Р2),                      (3.32) 



  

де Спост – постійна частка витрат у собівартості одиниці 

продукції; 

Р1, Р2 – обсяг реалізації продукції початковий (1) та збіль-

шений (2), відповідно. 

Розуміння заходів зі зменшення беззбиткового обсягу реалі-

зації продукції Рбз у якості резерву підтримки збутової стійкості 

підприємства випливає з того, що беззбитковий обсяг реалізації 

розраховується як відношення умовно-постійних витрат підпри-

ємства (УПВ) до величини маржинального доходу МД від реалі-

зації одиниці продукції: 

Рбз = УПВ / МД.                            (3.33) 

З цього зрозуміло, що, навіть при збільшенні натуральних 

обсягів продажу продукції на інших ринках, але при зниженій ві-

дпускній ціні, зменшується й навіть зникає прибуток, який є 

складовою частиною маржинального доходу. При цьому величи-

на беззбиткового обсягу реалізації продукції через ділення не-

змінної величини умовно-постійних витрат (чисельник) на меншу 

величину маржинального доходу відповідно до (3.33) зростає. А 

отже, рівень збутової стійкості, при визначенні якого величина 

беззбиткового обсягу продажу стоїть в знаменнику, знижується. 

Схемою на рис. 3.10 покажемо взаємозв’язок показників, що 

визначають рівень збутової стійкості і їхню змінюваність при 

зменшенні натуральних обсягів реалізації та при вимушеному 

зменшенні відпускних цін на продукцію підприємства, при тому, 

що загальний обсяг умовно-постійних витрат не змінюється: 

УПВ – умовно-постійні витрати підприємства; 

МД – маржинальний дохід від продажу  одиниці продукції; 

Рф – фактичний обсяг реалізації продукції; 

Рбз1 – беззбитковий обсяг реалізації продукції при початко-

вій ціні Ц; 

Рбз2 – беззбитковий обсяг реалізації продукції при зниженій 

ціні (Ц–∆Ц); 



  

Кзб1 та Кзб2 – розраховані показники збутової стійкості при 

початковій та зниженій ціні. 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                                
                                                                                                                           

                                               

                                          
                                                                                                    

                                                                                      

 
Рис. 3.10. Схема взаємодії показників визначення збутової  

стійкості підприємства при зменшенні обсягів реалізації  
продукції Р та зменшенні відпускної ціни на ∆Ц 

МД *Рф 

(МД–∆Ц)* 
Рф  

Рбз1       Рбз2      Рф 

 

Р 

 Кзб1  = Рф/Рбез1                                                                   

Кзб1 

Кзб2=Рф/Рбез2 

Кзб 

УПВ 

Загальний маржинальний дохід 



  

Схема на рис. 3.10 демонструє, що зменшення загальної суми 

маржинального доходу при зниженні ціни продукції на ∆Ц, тобто: 

від МД *Рф до (МД–∆Ц)* Рф, призводить до зміщення величини 

беззбиткового обсягу реалізації з рівня Рбз1 до Рбз2 у більшу 

сторону, а відповідно зменшується показник збутової стійкості, 

оскільки Кзб2 менше Кзб1. 

● Проілюструємо дієвість заходів зі зменшення  беззбитко-

вого обсягу реалізації продукції за рахунок зменшення частки 

постійних витрат Спост у складі її собівартості на прикладі даних 

агропереробного підприємства. Резерв зменшення розрахунково-

го беззбиткового обсягу реалізації продукції досліджуваних підп-

риємств за рахунок економії частки умовно-постійних витрат 

можна вважати суттєвим з поглядом на то, що значна частка ви-

трат агропереробних підприємств відносяться до статей умовно-

постійних  витрат.  

Так, за звітними даними ТОВ «Луганський м’ясокомбінат», 

структура загальних витрат у 2013 році становила: 

собівартість реалізації продукції – 506773 тис. грн.; 

адміністративні витрати – 18511 тис. грн.; 

витрати на збут – 72050 тис. грн.; 

інші операційні витрати – 3467 тис. грн.; 

загалом – 600801 тис. грн.  

У складі собівартості продукції лише витрати на сировину й 

матеріали є суто змінними. Не менше 50% витрат на оплату праці 

(а вони становлять 11,4% у складі собівартості) слід віднести до 

умовно-постійних, оскільки саме така частка робітників працю-

ють за почасовою формою оплати праці. Також не менше 30% 

витрат на амортизацію та обслуговування роботи обладнання (з 

загальної суми у 10% від собівартості) теж відносяться до умовно 

постійних, оскільки значна частка обладнання не має достатнього 

завантаження. Відповідно умовно-постійними витратами слід 

вважати адміністративні, витрати на збут та інші операційні. Та-

ким чином, загальна сума умовно-постійних витрат становить: 



  

витрати, пов’язані з оплатою праці – 28886 тис. грн.; 

амортизація та витрати з обслуговування обладнання – 15203 

тис. грн.; 

адміністративні витрати, затрати на збут та інші, разом – 

4028 тис. грн. 

Загалом умовно-постійні витрати складають 138117 тис. грн. 

або 30% загальної суми витрат. Приведені оцінки свідчать, що 

кожний 1% економії умовно-постійних витрат зменшує їх загаль-

ну суму на 1381,17 тис. грн. , а це надає можливості зменшувати  

приблизно на цю величину загальний обсяг продажів продукції 

без суттєвого зниження рівня збутової стійкості. 

 

Визначення резервів платоспроможної стійкості пі-

дприємства. 

 Запропонований показник платоспроможної стійкості пі-

дприємства відображає міру перевищення сумою наявних обо-

ротних коштів підприємства вартості його виробничих запасів, 

що створює нормальні умови розрахунків зі всіма контрагентами 

підприємства. В разі ж, якщо рівень платоспроможності стає ни-

жче  граничного, тобто Кпл < 1, умови здійснення розрахунків, а 

через це – й здійснення виробничого процесу, погіршуються.  

У разі нестачі власних обігових коштів резервом покращення 

стану платоспроможності стають довгострокові, а в разі і їх недо-

статності – короткострокові запозичення, що й обумовлює прак-

тичну необхідність вимірювати платоспроможну стійкість підп-

риємства трьома показниками згідно з формулами (3.22)…(3.24). 

У якості резерву підтримки платоспроможної стійкості може 

виступати будь-який економічний чи фінансовий показник, що 

використовується в приведених формулах (3.22)…(3.24) та впли-

ває на підвищення показника Кпл.  

● Наведемо у якості прикладу розрахунок показнику плато-

спроможної стійкості за обліковими даними для низки підпри-

ємств агропереробного комплексу в табл. 3.13.  



  

Таблиця 3.13 
Складові і розрахунки показників платоспроможної стійкості 

(Кпл, Кпл.д, Кпл.дк) за звітними даними підприємств 
 

Стаття 
Код 
рядка 

Підприємство 
ТОВ 

«ЛМК» 
ПАТ 

«ММК» 
ПрАТ 

«Хліб» 
1 2 3 6 8 

Статті балансу  
тис. 
грн. 

тис. 
грн. 

тис. 
грн. 

Актив  

Усього за розділом І 080 148740 104879 8046 

ІІ. Оборотні активи  

Виробничі запаси 100 18377 4910 334 

Поточні біологічні активи 110 0 0 0 

Незавершене виробницт-
во 

120 6462 1426 0 

Готова продукція 130 8421 2236 4 

Товари 140 7 1713 79 

Векселі одержані 150 0 141 0 

Грошові кошти та їх екві-
валенти: 

 

- в національній валюті 230 1571 190 30 

- в іноземній валюті 240 1 0 0 

Інші оборотні активи 250 297 0 0 

ІІІ. Витрати майбутніх пе-
ріодів 

270 0 0 5 

ІV. Необоротні активи  275 0 0 0 

Пасив  

Усього за розділом І 380 186711 160009 4505 

Усього за розділом ІІ 430 0 521 0 

Усього за розділом ІІІ 480 21 12187 1410 

ІV. Поточні зобов’язання  

Короткострокові кредити  500 3770 0 0 

Поточна заборгованість за 
довгостроковими зо-
бов’язаннями 

510 0 0 0 

Векселі видані 520 0 1367 0 

Інші поточні зобов’язання 610 268 0 2912 



  

Продовження табл. 3.13  
Розрахункові показники Пока-

зник 
тис. грн. 
 

тис. грн. 
 

тис. 
грн. 

Власний капітал і резерви 
підприємства (рядок 380) 

КС 186711 160009 4505 

Інші кошти в розрахунках 
(сума рядків 430 + 610) 

ПС 268 521 2912 

Необоротні активи (сума 
рядків 080 + 275) 

АВ 148740 104879 8046 

Довгострокові кредити і 
позики (сума рядків 480 + 
520) 

ЗД 21 13554 1410 

Короткострокові кредити 
(сума рядків 500 + 510) 

ЗС 3770 0 0 

Виробничі запаси та гро-
шові кошти (сума рядків 
100, 110, 120, 130, 140, 
150, 230, 240, 250, 270) 

ПЗ 35136 10616 452 

Показник платоспромож-
ності за рахунок власних 
оборотних коштів: (КС + 
ПС – АВ) / ПЗ 

Кпл 1,088 5,242 -1,392 

Показник платоспромож-
ності за рахунок власних 
коштів та довгострокових 
запозичень: ((КС + ПС – 
АВ) + ЗД) / ПЗ 

Кпл.д 1,089 6,519 1,728 

Показник платоспромож-
ності за рахунок власних 
коштів, довгострокових і 
короткострокових запо-
зичень: ((КС + ПС – АВ) + 
ЗД + ЗС) / ПЗ 

Кпл.дк 1,196 6,519 1,728 

 

Додатковим резервом підвищення платоспроможної стійкос-

ті підприємства може бути також наявна дебіторська заборгова-

ність, якщо підприємство володіє засобами впливу на її, бодай, 

часткове повернення. Проілюструємо сукупність засобів з підт-



  

римки платоспроможної стійкості підприємств представленими в 

табл. 3.14 даними низки агропереробних підприємств. 

Таблиця 3.14 

Дані стосовно засобів з підтримки платоспроможної 

стійкості низки підприємств 

 

 
Показник 

Підприємство 

ПАТ 
«ММК» 

ТОВ 
«ЛМК» 

ПрАТ 
«ДХК» 

ПрАТ 
«Хліб» 

1. Власний капітал, 
КС, тис. грн. 

160009 186711 
 

3317 4505 

2. Інші кошти, ПС,  
тис. грн. 

521 268 
 

70 2912 

3. Необоротні активи, 
АВ, тис. грн.  

104879 148740 
 

2986 8046 

4. Необоротні активи, 
АВ, тис. грн.  

55651 38239 
 

401 –629 

5. Виробничі запаси 
та грошові кошти, ПЗ, 
тис. грн. 

10616 35136 
 

1575 452 

6. Показник плато-
спроможної стійкості, 
Кпл, (рядок 5/ рядок 
6) 

5,242 1,088 
 

0,255 – 1,392 

7. Дебіторська забор-
гованість, ДЗ, тис. 
грн. 

97237 33333 
 

927 1047 

8. Пояснення стану 
платоспроможної 
стійкості підприємст-
ва 

Власні 
оборотні 
активи 
значно 
переви-
щують 
вартість 
виробни-
чих  
запасів 
 

Власні 
оборотні 
активи 
дещо пе-
ревищу-
ють вар-
тість ви-
робничих 
запасів 

Власні 
оборотні 
активи 
покрива-
ють лише 
чверть 
вартості 
виробни-
чих  
запасів 

Власні обо-
ротні акти-
ви мають 
від’ємне  
значення і 
не  
покривають 
 вартості  
виробничих  
запасів 



  

Продовження табл. 3.14 
9. Заходи з покра-
щення платоспромо-
жної стійкості 

Не потрі-
бні 

Плато-
спромож-
ність мо-
же бути 
покраще-
на шляхом 
повер-
нення 
частки 
дебітор-
ської за-
боргова-
ності 

1. Частко-
во – шля-
хом зме-
ншення  
дебітор-
ської за-
боргова-
ності. 
2. Додат-
ково – 
виведен-
ням недо-
вантаже-
них або 
зайвих 
необоро-
тних акти-
вів 

Платоспро-
можність 
може бути 
покращена 
шляхом 
збільшення 
власних 
оборотних 
активів,  
зокрема, 
шляхом 
повернення 
частки дебі-
торської 
заборгова-
ності 

 

Дані в табл. 3.14 свідчать, що за рівнем платоспроможної 

стійкості можна виділити, як мінімум, чотири наступні випадки: 

1) платоспроможна стійкість значно перевищує граничний 

рівень Кпл > 1, тобто повністю задовольняє потреби в поточних 

коштах; 

2) платоспроможна стійкість вище граничної: Кпл > 1, що 

потребує постійного контролю з метою його підтримки; 

3) платоспроможна стійкість нижче граничної, але є позити-

вною, тобто 0 < Кпл < 1, що означає необхідність застосування 

певних заходів щодо підтримки платоспроможної стійкості; 

4) рівень платоспроможної стійкості є від’ємним (Кпл < 0), 

що потребує фінансових заходів інституціонального характеру.  

Визначення резервів підтримки стійкості підприємства за па-

радигмою «гуми» є лише кроком, необхідним для запровадження  

певних механізмів і цілісної системи з підтримки його стійкості. 

 



  

3.3. Інструменти управління стійкістю 

підприємства за парадигмою «гуми» 

 
 

Типовий комплект інструментів управління стійкіс-

тю підприємства (на прикладі управління прибутковою 

стійкістю). 

До інструментів управління стійкістю підприємства згідно з 

представленою концепцією відносяться: 

система показників стійкості підприємства у всіх сферах йо-

го взаємодії із зовнішнім середовищем; 

резерви стійкості підприємств та порядок їх визначення; 

механізми використання резервів стійкості підприємства, зо-

крема, за рахунок резервів стійкості в інших сферах взаємодії з 

середовищем; 

алгоритми рішення з підтримки стійкості підприємств. 

Проілюструємо склад таких інструментів на прикладі підт-

римки прибуткової стійкості підприємства в разі вимушеного 

зменшення продажних цін, зокрема, нижче її собівартості, що 

знижує прибуткову стійкість нижче граничного рівня, тобто до 

Кп < 1. Якщо не реагувати на зниження відпускних цін (за будь-

якими обставинами), то це призведе до накопичення збитків від 

реалізації здешевленої продукції, боргів та інших втрат, обсяг 

яких може досягти критичного рівня, що призведе до призупи-

нення роботи підприємства. Такий процес проілюструємо схемою 

на рис. 3.11.  

 Очевидно, що такий процес можна уявити себе лише теоре-

тично, бо ніяке підприємство не змириться з подібним явищем. У 

разі ж прийняття необхідних мір з відновлення початкової, або 

наближеної до неї ціни, характер нарощування втрат і їх частко-

вої компенсації може набувати процесу, схематично показаного 

на рис. 3.12. 

 



  

  

     

                

                                                                                                                  

                       Критичний обсяг втрат 

                                  (збитків, боргів) 

 

                                                                                                                                                                                                                       
 

                                                                

 
Рис. 3.11. Накопичення втрат при зниження прибуткової стійкості 
нижче критичного рівня  Кп < 1а) при відсутності  управління нею  

 

  
    

    

 

                                                                                    

                                                                                                                  

                                                                                                                          

                                               
 

 

Рис. 3.12. Обсяг компенсації втрат підприємства при управління його  
прибутковою стійкістю у відповідь на зменшення продажних цін 

Призупинення роботи                          

Банкрутство 

Час 
Ціна 

Кп 

1 

Фактичні  втрати 

Компенсовані 
втрати 

 

Період нестійкості 

Кп 

Час 

1 



  

 Схема на рис. 3.11 відображає появу прямих втрат у вигляді 

збитків від реалізації продукції з моменту, коли рівень прибутко-

вої стійкості через вимушене зниження відпускних цін перетнув 

значення 1 (Кп = 1). Швидкість подальшого наростання прямих 

збитків частково може й зменшуватися при зниженні обсягів ви-

робництва та призупиненні реалізації збиткової продукції, але 

накопичення боргів продовжується аж до повної зупинки підпри-

ємства. Критичний обсяг втрат підприємства на схемі символізує 

площа фігури, яка виділена жирними лініями. Схема на рис. 3.12 

демонструє зменшення втрат завдяки використання резервів, які 

можуть бути наявними в сферах закупівельної, збутової, плато-

спроможної, позикової стійкості, також за рахунок тотальної еко-

номії витрат і платежів в період настання кризового стану та  ін-

вестиційної стійкості – в процесі виведення підприємства з кризи 

шляхом залучення потрібних зовнішніх інвестицій.  

Обсяг компенсації втрат підприємства в результаті управлін-

ня його прибутковою стійкістю символізує площа фігури, визна-

ченої на схемі жирними лініями. Параметри даної фігури, вира-

жені у грошовому вимірі,  визначають основні показники втрат 

підприємства в результаті негативного впливу зовнішнього сере-

довища та компенсації частини цих втрат завдяки управлінню 

прибутковою стійкістю. Саме здатність підприємства хоча б част-

ково відновити попередні параметри виробничо-господарської 

діяльності як раз і відтворюють умови його стійкості за парадиг-

мою гуми.  

Загальну характеристику інструментів використання резервів 

підтримки прибуткової стійкості підприємств приведемо в табл. 

3.15, яка містить перелік 5-ми компенсаторних механізмів, вказів-

ки на ті параметри управління, що відображають стан стійкості 

підприємства в даній сфері його взаємодії з середовищем, резуль-

тати підтримки прибуткової стійкості, що досягається даним ком-

пенсаторним механізмом, а також обмеження використання кож-



  

ного з компенсаторних механізмів, коли подальше їх застосуван-

ня призведе до погіршення прибутковості підприємства.  

Таблиця 3.15  
Характеристика інструментів використання резервів  

підтримки прибуткової стійкості підприємства  
в разі вимушеного зниження цін на його продукцію 

 
Компенсато-

рні  

механізми  

Резерв  

підтримки  

стійкості 

Дія 

компенсатор-

ного механізму 

Обмеження 

 застосуван-

ня механізму 

1. Викорис-

тання прибу-

тку у складі 

ціни продук-

ції  

Прибуток П Підтримка 

прибуткової 

стійкості на 

граничному 

рівні Кп ≥1 

Зниження 

прибутку в 

межах П ≥ 0. 

Контроль 

рівня закупі-

вельної стій-

кості Кзк≥ 1 

2. Викорис-

тання резер-

вів зменшен-

ня витрат у 

складі собі-

вартості про-

дукції 

Зменшення 

собівартості 

продукції 

∆С за раху-

нок економії 

витрат підп-

риємства 

при незмін-

них закупі-

вельних ці-

нах Ц 

1. Відновлення 

прибуткової 

стійкості при: 

∆С = С*∆Ц/Ц                                               

2. Підтримка 

прибуткової 

стійкості на 

беззбитковому 

рівні, тобто Кп 

≥1 

Зниження 

рівня закупі-

вельної стій-

кості до 

Кзк=1 при 

повному ви-

користанні 

резерву на 

подорож-

чання сиро-

вини Цmax = 

0 

3. Викорис-

тання потен-

ційних резе-

рвів закупі-

вельної стій-

кості підпри-

ємства дода-

тково до  

п. 2 

Закупівля 

сировини та 

матеріалів 

за більш ни-

зькими ці-

нами Цзн  

 

Підвищення 

попереднього 

рівня за раху-

нок збільшення 

економії на 

елементах со-

бівартості до: 

∆С+(Ц – Цзн)  

Контроль 

підтримки 

закупівель-

ної стійкості 

на незмін-

ному рівні 

Кзк = 1 



  

Продовження табл. 3.15 
4. Залучення 

резервів збу-

тової стійко-

сті підприєм-

ства шляхом 

збільшення 

обсягів про-

дажу – дода-

тково до пп. 

1,2 

Зменшення 

частки пос-

тійних ви-

трат у собі-

вартості 

продукції 

∆Спост при 

збільшенні 

обсягів про-

дажів за 

зниженими 

цінами 

Підвищення 

попереднього 

рівня за раху-

нок збільшення 

економії на 

елементах со-

бівартості до: 

∆С+(Ц–Цзн) + 

∆Спост 

 

Контроль 

зниження 

ціни прода-

жу не нижче 

собівартості 

(при Ц ≥ С), 

тобто підт-

римки при-

буткової 

стійкості на 

беззбитко-

вому рівні 

(Кп ≥1) 

5. Залучення 

резервів фі-

нансової та 

інвестиційної  

стійкості  

Власні, за-

позичені 

кошти, зов-

нішні  інве-

стиції 

Відповідно до 

висновків роз-

гляду даного 

питання у під-

розділі 3.2 

Відповідно 

до висновків 

розгляду да-

ного питання 

у підрозділі 

3.2 

 

Порядок застосування компенсаторних механізмів підтримки 

прибуткової стійкості може мати характер циклічного процесу, за 

яким, крок за кроком, створюються та використовуються  резерви 

підтримки стійкості, що виникають в інших сферах взаємодії під-

приємства з середовищем. Процес припиняється в разі досягнення 

незагрозливого стану стійкості за даним показником, але моніто-

ринг стану стійкості здійснюється постійно, і в разі нового прояву 

загрозливого стану стійкості процес знов відновлюється. 

Загальний алгоритм такого процесу приведений на рис. 3.13 

стосовно управління прибутковою стійкістю, але дана схема має 

загальний характер при управління стійкістю підприємства в різ-

них сферах його взаємодії з середовищем. 

 

 



  

 

 

  

 

 

 

                                                                     

                                                                                                                       

 

                                                            

                                                                    

                                                                     

 

 
Рис.  3.13. Загальний алгоритм застосування механізмів  

підтримки прибуткової стійкості 
 

5. Використання 

резервів плато-

спроможності 

Вимушене  

зниження  

продажних цін 

 Контроль стану  

прибуткової 

стійкості 
 

2. Використання 

резервів змен-

шення витрат 

3. Використання 

резервів закупі-

вельної стійкості 

4. Використання 

резервів збутової 

стійкості 

1. Використання 

прибутку  

Стан за-

грозливий 

?  

Так Ні 



  

Порядок застосування компенсаторних механізмів 

підтримки закупівельної стійкості підприємства.  

  Розглянемо порядок використання компенсаторних механі-

змів підтримки закупівельної стійкості підприємства в разі по-

дорожчанні сировини та інших закупівельних матеріалів. 

При застосуванні інструментів управління закупівельною 

стійкістю в разі її втрати слід розрізняти два етапи втрати : 

1) коли зниження рівня закупівельної стійкості відбувається 

в межах поза граничним рівнем, тобто при Кз = 1; 

2) коли зниження рівня закупівельної стійкості відбувається 

нижче граничного рівня, тобто при Кз < 1. 

 Наслідком зниження рівня закупівельної стійкості наприкін-

ці першого етапу стає втрата прибутку, який повністю витрача-

ється на оплату збільшених закупівельних цін сировини. Наслід-

ком зниження рівня закупівельної стійкості на другому етапі стає 

збиткова діяльність, питання компенсації якої може розглядатися 

в аспекті тривалості такого нестійкого стану, розрахунку суми 

очікуваних збитків та фінансових можливостей підприємства їх 

сприйняти. Таким чином, мають бути застосовані наступні ком-

пенсаторні механізми підтримки закупівельної стійкості підпри-

ємства. 

1. Очевидно, першим компенсаторним механізмом підтримки 

рівня закупівельної стійкості в межах Кзк ≥ 1 є використання ная-

вного прибутку в складі собівартості продукції, зменшення якого 

в процесі подорожчання закупівельних цін здійснюється автома-

тично, без будь-якого спеціального втручання. Граничною межею 

дії цього механізму є зникнення прибутку у складі собівартості 

продукції, тобто П = 0 при зменшенні закупівельної стійкості до 

граничного рівня Кзк = 1, а допустиме подорожчання закупівель-

них матеріалів дорівнює ∆М = П.  

2. Додатковим компенсаторним механізмом при зниження 

рівня закупівельної стійкості нижче граничного рівня (Кз < 1) на 

другому етапі підвищення закупівельних цін, що призводить до 



  

збитковість продажу продукції, стає зменшення виробничих та 

інших витрат у складі собівартості продукції, які б компенсували 

збільшення закупівельних цін. Граничне значення допустимого 

збільшення закупівельної ціни сировини ∆М при використанні 

резервів зменшення виробничих витрат у складі собівартості про-

дукції визначається виходячи з наступного. 

Рівень закупівельної стійкості підприємства вимірюється як 

відношення максимально допустимої вартості сировини у складі 

собівартості продукції Мmax до вартості сировини поточних за-

купівель М, тобто: Кзк = Мmax / М. Максимально допустима вар-

тість сировини – чисельник приведеної формули – є різницею між 

ціною Ц та виробничими витратами у складі собівартості Св (за 

винятком вартості закупівельних матеріалів), які можуть бути 

зменшені на ∆Св, тобто: 

 Мmax = Ц – (Св – ∆Св).                           (3.34) 

В разі збільшення закупівельних цін і зменшення виробничих 

витрат на  ∆М визначення поточної стану закупівельної стійкості 

перетворюється у наступне: 

Кзк = Ц – (Св – ∆Св) / (М + ∆М).                 (3.35) 

Прирівнявши вираз (3.35) до 1, тобто 

Кзк = (Ц – Св + ∆Св) / (М + ∆М) = 1,              (3.36) 

знайдемо з нього максимальне значення приросту закупіве-

льних цін на рівні нульової рентабельності продажу продукції: 

∆М = Ц – М – Св + ∆Св.                          (3.37) 

Оскільки Ц – М = П + Св, то в кінцевому рахунку максима-

льно допустимий приріст вартості сировини при використанні 

даного компенсаторного механізму складає: 

∆М = П + ∆Св.                                (3.38) 

3. Компенсацією падіння закупівельної стійкості при подо-

рожчанні сировини може бути підвищення ціни реалізації проду-

кції в межах певних можливостей, тобто – за рахунок підвищення 

прибуткової стійкості підприємства. Даний компенсаторний ме-

ханізм реалізується шляхом зменшення виробничих та інших ви-



  

трат у складі собівартості продукції, або й внаслідок покращення 

її якості. 

Для визначення граничного підвищення закупівельних цін 

∆М при використанні цього компенсаторного механізму необхід-

но зіставити математичні вирази для рівня закупівельної стійкості 

при двох станах: коли закупівельні ціни залишаються незмінними 

та коли має місце їх підвищення. 

У першому випадку: 

Кзк = Мmax / М, або Кзк = (Ц – Св) / М.               (3.39) 

 У другому ж випадку необхідно до попередньої формули 

додати прирости величин М, Ц та Св. Складемо наступне рівнян-

ня, яке відображає рівність показника закупівельної стійкості у 

всіх випадках показників, що входять до приведених формул: 

(Ц – Св) / М = ((Ц + ∆Ц) – (Св – ∆Св)) / (М + ∆М),      (3.40) 

де ∆М – незалежне від підприємства підвищення закупівель-

них цін; 

∆Ц – необхідне підвищення ціни реалізації продукції; 

∆Св – необхідне зменшення виробничих та інших  витрат у 

складі собівартості продукції. 

З рівняння (3.12) визначимо формулу розрахунку необхідної 

суми використання резервів для підтримки незмінної закупівель-

ної стійкості на будь-якому рівні: 

∆Ц + ∆Св = (Ц – Св)*(∆М / М).                      (3.41) 

4. Використання компенсаторного механізму залучення по-

тенційних резервів підвищення збутової стійкості підприємства 

шляхом збільшення обсягів продажу додатково до розглянутих 

механізмів підтримки закупівельної стійкості. Даний компенсато-

рний механізм використовується за наявності потенційних мож-

ливостей нарощування обсягів збуту продукції. Результатом дії 

даного компенсаторного механізму є додаткове зниження собіва-

ртості продукції за рахунок економії на умовно-постійних витра-

тах, частка яких у складі собівартості одиниці продукції зменшу-



  

ється в разі збільшення обсягів реалізації у натуральному вимі-

рюванні. 

5. В разі, коли використання приведених чотирьох компенса-

торних механізмів не дає змогу підтримувати рівень закупівель-

ної стійкості і він продовжує знижуватися нижче граничного, 

тобто при Кзк < 1, виникає нестійка ситуація, вихід з якої може 

потребувати інвестування додаткових фінансових ресурсів за ра-

хунок резерву інвестиційної стійкості підприємства.  

Характеристику механізмів підтримки закупівельної стійкос-

ті підприємства при вимушеному подорожчанні сировини і інших 

закупівельних матеріалів приведемо в табл. 3.16. 

Таблиця 3.16 
Характеристика компенсаторних механізмів підтримки  
закупівельної стійкості підприємства при вимушеному  

подорожчанні сировини і інших закупівельних матеріалів  
 

Компенсатор-
ні  

 механізми  

Резерв  
підтримки 
стійкості 

Дія  
компенсатор-

ного  
механізму 

Обмеження 
 використання 

компенсаторно-
го механізму 

1. Викорис-

тання прибут-

ку у складі 

ціни продукції 

Прибуток П Підтримка 

закупівельної 

стійкості не 

нижче грани-

чного рівня 

Кзк ≥1 

Зниження при-

бутку в межах П 

≥ 0. 

Контроль рівня 

прибуткової 

стійкості Кп ≥ 1 

2. Викорис-

тання резервів 

зменшення 

витрат у скла-

ді собівартості 

продукції – у 

комплексі з п. 

1  

Зменшення 

собівартості 

продукції 

∆Св за раху-

нок економії 

витрат підп-

риємства 

при незмін-

них продаж-

них цінах Ц 

Підтримка 

рівня закупі-

вельної стій-

кості не нижче 

граничного 

рівня Кзк ≥1 

при подорож-

чанні сирови-

ни в межах: 

∆М ≤ П+∆Св  

Підтримка при-

буткової стійко-

сті на беззбитко-

вому рівні, тобто 

Кп ≥1 

 



  

Продовження табл. 3.16 
3. Викорис-

тання потен-

ційних резер-

вів підвищен-

ня прибутко-

вої стійкості 

підприємства 

– додатково 

до п. 2 

Продаж 

продукції за 

підвищени-

ми цінами 

Ц+∆Ц  

 

Підтримка 

рівня закупі-

вельної стій-

кості не нижче 

граничного 

рівня Кзк ≥1 

при подорож-

чанні сирови-

ни в межах: 

∆М ≤ ∆Ц + 

∆Св  

Контроль підт-

римки прибут-

кової стійкості 

на беззбитково-

му рівні Кп ≥1 

4. Залучення 

резервів збу-

тової стійкості 

підприємства 

шляхом збі-

льшення обся-

гів продажу – 

додатково до 

пп. 1…3 

Зменшення 

частки пос-

тійних ви-

трат у собі-

вартості 

продукції 

∆Спост при 

збільшенні 

обсягів про-

дажів за 

зниженими 

цінами 

Підвищення 

попереднього 

рівня закупі-

вельної стій-

кості за раху-

нок збільшен-

ня економії на 

постійних 

елементах со-

бівартості в 

межах: 

∆М ≤ ∆Ц + 

∆Св + ∆Спост  

Контроль зни-

ження ціни про-

дажу не нижче 

собівартості 

(при Ц ≥ М+Св, 

тобто підтримки 

прибуткової 

стійкості на без-

збитковому рівні 

(Кп ≥1) 

5. Залучення 

резервів фі-

нансової стій-

кості  

Обігові і ін-

ші власні та 

залучені ко-

шти  

Відповідно до 

розглянутої 

далі табл. 3.19 

Відповідно до 

розглянутої далі 

табл. 3.19 

 

Компенсаторні механізми управління стійкістю під-

приємства в збутовій та постачальницькій сферах. 

Зміст компенсаторних механізмів управління стійкістю підп-

риємств у збутовій і постачальницькій сферах й висока актуа-

льність їхнього застосування диктується загостренням конкурен-

ції як на ринках продажу продукції кінцевого споживання, так і 



  

на сировинних ринках. У наступній табл. 3.17 приведемо харак-

теристику компенсаторних механізмів підтримки збутової і пос-

тачальницької стійкості і надамо їх роз’яснення.  

Таблиця 3.17 
Механізми підтримки збутової та постачальницької  

стійкості підприємства при скороченні  
продуктових або сировинних ринків 

 
Компенсаторні 

механізми  

Резерв підт-

римки стій-

кості 

Дія 

компенсаторного  

механізму 

Обмеження 

 використання 

компенсаторного 

механізму 

Компенсаторні механізми підтримки збутової стійкості  
підприємства 

1. Продаж  

продукції на 

інших  ринках 

та заміщення 

вибулої проду-

кції новою  

Продажа 

продукції на 

інших ринках 

(Рін) та іншої 

продукції 

замість вибу-

лої (Рзм)  

Підтримка збу-

тової стійкості не 

нижче гранично-

го рівня Кзб ≥1 

за рахунок роз-

ширення ринків 

збуту продукції 

Використання 

резервів інвес-

тиційної стійко-

сті в межах Кін ≥ 

1 при опануванні 

нових ринків 

збуту 

2. Зменшення 

загальної суми 

умовно-

постійних ви-

трат – додатко-

во до п. 1 

Зменшення 

долі умовно-

постійних 

витрат ∆УПВ 

у складі собі-

вартості про-

дукції  

Підтримка збу-

тової стійкості не 

нижче гранично-

го рівня Кзб ≥1 

шляхом знижен-

ня точки беззби-

тковості  

Максимально 

можлива еконо-

мія на умовно-

постійних витра-

тах підприємства 

3. Зниження 

продажних 

цін продукції 

задля стиму-

лювання її 

придбання – 

додатково до 

пп. 1,2 

 

Прибуток П 

у складі ціни 

продажу 

продукції   

 

Підтримка збу-

тової стійкості не 

нижче гранично-

го рівня Кзк ≥1 за 

рахунок збіль-

шення обсягів 

продажів за ниж-

чою ціною  

Контроль прибу-

ткової стійкості 

на беззбитково-

му рівні Кп ≥1 

(тобто в межах 

прибутку у скла-

ді ціни продук-

ції) 



  

Продовження табл. 3.17 

Компенсаторні механізми підтримки постачальницької стійкості 
підприємства 

1. Закупівля 

сировини на 

інших  ринках 

та заміщення 

відсутньої си-

ровини іншою  

Максимально 

можливий 

обсяг закупі-

вель сирови-

ни на інших 

ринках (Зін) 

та іншої си-

ровини за-

мість вибулої 

(Ззм) 

 Підтримка пос-

тачальницької 

стійкості не ниж-

че граничного 

рівня Кпст ≥1 за 

рахунок розши-

рення ринків за-

купівель 

Використання 

резервів інвес-

тиційної стійко-

сті в межах Кін ≥ 

1 при опануванні 

нових ринків 

закупівель 

2. Зменшення 

загальної суми 

умовно-

постійних ви-

трат – додатко-

во до п. 1  

Зменшення 

долі умовно-

постійних 

витрат ∆УПВ 

у складі собі-

вартості про-

дукції 

Підтримка пос-

тачальницької 

стійкості не ниж-

че граничного 

рівня Кпст ≥1 

шляхом знижен-

ня точки беззби-

тковості 

Максимально 

можлива еконо-

мія на умовно-

постійних витра-

тах підприємства 

3. Зниження 

закупівельних 

цін сировини 

задля стиму-

лювання її 

продажу про-

давцями  – до-

датково до пп. 

1,2  

Прибуток П 

у складі ціни 

продажу 

продукції   

 

Підтримка пос-

тачальницької 

стійкості не ниж-

че граничного 

рівня Кпст ≥1 за 

рахунок збіль-

шення закупівель 

за вищою ціною 

Контроль прибу-

ткової стійкості 

на беззбитково-

му рівні Кп ≥1 

(тобто в межах 

прибутку у скла-

ді ціни продук-

ції) 

 

Проблема втримання певного рівня стійкості підприємства 

на збутових ринках пояснюється найжорсткішою конкуренцією, 

яка постійно здійснює тиск на зменшення обсягів продажів їх 

продукції, що відбувається в результаті: 

а) утрати частини ринків; 



  

б) погіршення попиту на продукцію даного підприємства на 

діючому ринку через наявність більш привабливої конкурентної 

продукції; 

в) погіршення попиту на продукцію даного підприємства на 

діючому ринку через зниження споживчих можливостей покуп-

ців. 

Треба розрізняти два наступні етапи зниження рівня збутової 

стійкості, яка визначається відношенням фактичного обсягу реа-

лізації Рф до беззбиткового  Рбз, тобто: Кзб = Рф / Рбз, у процесі 

зменшення обсягів продажів: 

1)  зменшення значення Кзб від спостережуваного до най-

меншого граничного рівня Кзб ≥ 1; 

2) зменшення спостережуваного рівня Кзб нижче гранично-

го, тобто Кзб < 1.  

 Наслідками втрати збутової стійкості у першому випадку 

є зменшення обсягу реалізації, а через це – маси отриманого при-

бутку, коштів для оплати праці та здійснення поточної виробни-

чої діяльності, але рівень реалізації продукції залишається без-

збитковим. 

У другому випадку додатково до п. 1) додаються такі насту-

пні наслідки: 

отримання негативного фінансового результату (збитків) з 

продажу кожної одиниці продукції; 

нарощування загальних втрат та боргів підприємства; 

поява загрози призупинення діяльності підприємства та на-

стання кризового стану. 

Вище (у п. 3.2) було визначено три основні види резервів пі-

дтримки збутової стійкості переробного підприємства, що 

складають зміст наступних компенсаторних механізмів. 

1. Освоєння інших ринків, в тому числі – за рахунок перехо-

ду до випуску замінної продукції в разі втрати обсягів продажу 

тієї, що випускається. Очевидно, що можливість застосування 



  

цього резерву потребує додаткових коштів, що, зокрема, залежить 

від рівня інвестиційної стійкості підприємства. 

2. Зменшення продажної ціни продукції задля стимулювання 

більших обсягів її споживання. Такий компенсаторний механізм 

підтримки рівня збутової стійкості є актуальним доти, поки зме-

ншення ціни здійснюється в межах прибуткової стійкості, тобто в 

межах позитивної рентабельності реалізації продукції. Тобто еко-

номічно обґрунтоване використання даного компенсаторного ме-

ханізму підтримки збутової стійкості може бути в певних межах 

зниження ціни продажу Ц, але ніяк не нижче її собівартості С, 

тобто обмеженням зниження ціни ∆Ц є наступне рівняння: 

∆Ц ≤ (Ц – С).                                     (3.42) 

3. Зменшення суми умовно-постійних витрат підприємства, 

що дозволяє зменшити розрахунковий обсяг беззбиткового про-

дажу. 

В разі, якщо одночасно задіяний також і попередній компен-

саторний механізм, спрямований на зменшення умовно-постійних 

витрат (УПВ), то допустима знижка ціни продукції збільшується 

до величини: 

∆Ц ≤ (Ц – (С –∆УПВ))  або ∆Ц ≤ (Ц – С + ∆УПВ),      (3.43)                                                     

де ∆УПВ – частка умовно-остійних витрат у складі собівар-

тості одиниці продукції. 

Перелічимо визначені компенсаторні механізми стосовно пі-

дтримки постачальницької стійкості підприємства в разі зву-

ження сировинних ринків чи зменшення обсягів продажу на них 

сировини та інших закупівельних матеріалів. 

Актуалізація проблеми підтримки постачальницької стійкос-

ті, зокрема, агропереробних підприємств підкріплюється посту-

повим загостренням конкуренції у сфері переробки сільськогос-

подарської продукції, що приводить також до загострення про-

блем забезпечення переробних підприємства необхідною сирови-

ною. Окрім її систематичного  подорожчання, що відображається 

показником закупівельної стійкості переробного підприємства, 



  

нерідко виникають проблеми дефіциту сировини у кількості, не-

обхідної для переробки підприємством у кінцеву продукцію. 

На прояви даної проблеми впливають такі чинники, як: 

сезонні коливання у виробництві сільськогосподарської про-

дукції; 

високий рівень монополізації виробництва,  а то й оптового 

постачання багатьох видів сировини, зокрема – збіжжя; 

експортна направленість багатьох видів сільськогосподарсь-

кої продукції; 

проблеми забезпечення збереження деяких видів сільського-

сподарської  сировини впродовж календарного року; 

невигідні умови для виробників деяких видів сільськогоспо-

дарської продукції через монопольний тиск у напрямку зниження 

її ціни з боку оптових покупців тощо. 

При управлінні постачальницькою стійкістю також слід роз-

різняти два  етапи зниження її рівня: 

1)  зменшення рівня Кпст від спостережуваного до най-

меншого граничного рівня Кпст ≥ 1; 

2) зменшення спостережуваного рівня Кпст нижче гранично-

го, тобто Кпст < 1.  

 Наслідками втрати постачальницької стійкості у першому 

випадку є зменшення обсягу виробництва у натуральному вимі-

рюванні, а через це й обсягів реалізації продукції. Відповідно 

зменшується маса прибутку, обігових коштів для оплати праці та 

здійснення поточної виробничої діяльності, погіршення фінансо-

вих показників підприємства, але рентабельність продукції, що 

виробляється та продається, залишається позитивною, а відтак, 

виробництво залишається беззбитковим. 

На другому етапі втрати постачальницької стійкості до наве-

дених наслідків додаються такі додаткові наслідки: 

отримання негативного фінансового результату (збитків) з 

продажу кожної одиниці продукції; 

нарощування загальних втрат та боргів підприємства; 



  

поява загрози призупинення діяльності підприємства та на-

стання кризового стану. 

Розглянемо механізми підтримки постачальницької стійко-

сті підприємства, зокрема, за рахунок наявних резервів в інших 

сферах взаємодії з середовищем. 

1. Збереження на незмінному або іншому допустимому рівні 

обсягів закупівлі сировини за рахунок переходу на інші сировинні 

ринки та заміщення відсутньої сировини іншою. Очевидно, що 

формальний перехід з діючого до будь-якого нового ринку не ві-

дбувається без додаткових інвестиційних витрат. Це означає, що 

заміщення втрати обсягів закупівель сировини на діючих ринках 

∆З нарощуванням додаткових обсягів закупівель на інших ринках 

∆Зін, або додаткових обсягів сировини з метою заміщення відсут-

ньої ∆Ззам може здійснюватися тільки при наявності резервів ін-

вестиційної стійкості підприємства. 

2. Оскільки зменшення обсягів закупівель сировини веде в 

кінцевому рахунку до зниження обсягів продажів, то відбувається 

підвищення собівартості продукції за рахунок збільшення частки 

умовно-постійних витрат у складі собівартості кожної одиниці 

продукції. Через це знижується рівень перевищення ціни продук-

ції над її собівартістю, тобто – прибуткова стійкість.  

Для компенсації цього негативного ефекту при неможливості 

застосувати вище приведений компенсаторний механізм шляхом 

підтримки обсягів закупівель виходом на інші ринки, для підтри-

мки рівня прибуткової стійкості треба зменшувати умовно-

постійні витрати підприємства за рахунок запровадження еконо-

мії умовно-постійних витрат у різних сферах діяльності усередині 

підприємства. 

Відповідно може бути розрахована необхідна сума зменшен-

ня умовно-постійних витрат підприємства ∆УПВ, достатня для 

повної компенсації зменшення продажів через зменшення обсягів 

закупівель сировини: 

∆УПВ = (УПВ *∆З) / Зд,                       (3.44) 



  

де УПВ – загальна сума умовно-постійних витрат підприємс-

тва; 

Зд – обсяг фактичних закупівель на діючому ринку; 

∆З – зменшення обсягу закупівель сировини через її дефіци-

тність. 

3. Компенсаторний механізм підтримки постачальницької 

стійкості за рахунок використання резервів підвищення закупіве-

льних цін на дефіцитну сировину для стимулювання виробників 

щодо збільшення її виробництва та продажу є актуальним доти, 

поки підвищення закупівельних цін здійснюється в межах резер-

вів прибуткової стійкості, тобто при позитивній рентабельності 

реалізації продукції.  

Практичне застосування даного компенсаторного механізму 

є центральним моментом узгодження цін на сировину, зокрема, в 

різних сферах агропромислової переробки, особливо, що стосу-

ється цін на  такі види сільськогосподарської продукції як зерно, 

цукор, молоко, м'ясо, що є найважливішими видами сировини для 

агропереробних підприємств. 

Розглянемо механізми управління оперативною фінансовою 

та інвестиційною стійкістю підприємств. Найголовнішою харак-

теристикою оперативного стану фінансової стійкості підприємст-

ва є рівень його платоспроможності, тобто достатності фінансува-

ти виробничий процес, вартість витрат якого акумулюється у ви-

гляді показника виробничих витрат. У відповідності із запропо-

нованим в роботі принципом виділення трьох груп джерел фор-

мування необхідних оборотних  коштів рівень платоспроможнос-

ті визначається наступними трьома показниками платоспромож-

ності:за рахунок власних оборотних коштів Кпл, додатково із за-

лученням довгострокових Кпл.д та ще й і короткострокових запо-

зичень Кпл.дк:  

 

Кпл = Власний капітал (ВК)– Необоротні фонди (НФ); 

Виробничі запаси 



  

Кпл.д = (ВК – НФ) + Довгостр.  позики; 

Виробничі запаси 

 

Кпл.дк = (ВК  – НФ)  + Довго- та короткостр. позики 

Виробничі запаси. 

 

Зміст компенсаторних механізмів підтримки фінансової стій-

кості полягає в: 

1) зменшенні виробничих запасів підприємства; 

2) зменшенні необоротних активів; 

3) збільшенні резервів залучення довгострокових та коротко-

строкових запозичень. 

Такі механізми приведемо в табл. 3.18. 

Таблиця 3.18 
Механізми зменшення вартості виробничих запасів  

підприємств з метою підтримки їх платоспроможності  
 

Складові 
вартості 
вироб-
ничих 
запасів 

Чинник  
вартості  

виробничих 
запасів 

Напрямки зменшення впливу чинників 
вартості виробничих запасів (ПЗ) 

1. Вар-
тість 
запасів, 
матеріа-
лів і си-
ровини 
   
 
 
 
 

Вартість потре-
би в кожній 
позиції номенк-
латури сирови-
ни і матеріалів 
на виробництво 
одиниці проду-
кції 

1. Зменшення розходів сировини та основ-
них матеріалів на виробництво одиниці про-
дукції в межах затверджених витратних 
норм. 
2. Закупівля сировини та інших основних 
матеріалів за нижчими цінами. 
3. Технологічно обґрунтоване зменшення 
розходів допоміжних матеріалів та витрат 
енергетичних ресурсів поза технологічними 
потребами 
 

Тривалість збе-
рігання кожної 
позиції номенк-
латури сирови-
ни і матеріалів  

1. Зменшення партій закупівлі сировини та 
інших матеріалів. 
2. Скорочення циклів подачі сировини у 
виробничий процес. 
3. Скорочення складського зберігання й під-
готовки матеріалів (розвантаження, заван-
таження, сушки, сортування тощо) 



  

Продовження табл. 3.18 
2. Вар-
тість 
запасів 
незаве-
ршеного 
вироб-
ництва  

Вартість витрат 
у виробничому 
процесі: вар-
тість енергоре-
сурсів, послуг, 
тарифи оплати 
праці тощо 

1. Економія енергоресурсів. 
2. Зменшення обсягів одержуваних послуг 
та здешевлення відповідних тарифів. 
3. Підвищення продуктивності праці з реа-
льним вивільненням зайвих працівників. 
4. Збільшення рівня завантаження облад-
нання, економія на ремонтних витратах, в 
тому числі шляхом оптимального здійснен-
ня фірмового та господарського ремонту 
обладнання  
5. Посилення контролю за використанням 
матеріальних ресурсів, стимулюванні їх 
економії, припинення нераціонального ви-
користання та втрат через брак продукції, 
крадіжки тощо  

Тривалість ви-
робничих цик-
лів виготовлен-
ня продукції  
 
 

1. Збільшення кількості робочих змін чи 
робочого часу впродовж робочого дня. 
2. Зменшення простоїв обладнання через 
його поломки, нестачу сировини, інші недо-
ліки організації виробничих процесів. 
3. Запровадження методів паралельної орга-
нізації виробничих процесів. 
4. Збільшення фронту робіт (чисельності 
виконавців) на дільницях із найбільшою 
тривалістю виробничих циклів. 
5. Скорочення тривалості перерв між окре-
мими операціями, дільницями та цехами 

3. Вар-
тість 
витрат 
майбут-
ніх пері-
одів 

Вартість витрат 
на модерніза-
цію, освоєння 
нової продукції   

1. Здешевлення робіт з технічної підготовки 
нового виробництва.  
2. Залучення більш дешевих основних і до-
поміжних матеріалів. 
3. Запровадження налагоджувального осна-
щення замість спеціального для виконання 
нових операцій. 
4. Залучення аутсорсингу для вирішення 
специфічних та складних проблем освоєння 
нової продукції   

Тривалість 
процесів осво-
єння нової про-
дукції  

1. Скорочення циклів маркетингових дослі-
джень та підготовки виробництва нової про-
дукції. 
2. Скорочення циклів випробувальних та 
сертифікаційних робіт. 
3. Скорочення циклів  освоєння виробницт-
ва нової продукції 
 



  

Продовження табл. 3.18 
4. Вар-
тість 
запасів 
готової 
продук-
ції 

Кількість нере-
алізованої гото-
вої продукції 

1. Скорочення часу доставки продукції до 
споживачів чи торгівельних посередників. 
2. Зменшення обсягів партій постачання. 
3. Розширення мережі продажу продукції. 
4. Стимулювання торгівельних посередників  
щодо збільшення продажів продукції. 
5. Прискорення розрахунків із споживачами 
продукції 

Тривалість збе-
рігання нереалі-
зованої продук-
ції. 

 

Чинником збільшення резервів отримання довгострокових та 

короткострокових запозичень є використанням позикової стійко-

сті підприємства Кпоз, яка відображає його інвестиційну приваб-

ливість. Додатковим механізмом підвищення гідного фінансового 

стану підприємства є збільшення можливостей вивільнення з роз-

рахункової сфери підприємства коштів, що знаходяться у дебі-

торській заборгованості, що підвищує стан його розрахункової 

стійкості. Загальний перелік механізмів підтримки оперативної 

фінансової стійкості підприємства приведемо в табл. 3.19. 

Таблиця 3.19 
Механізми підтримки оперативної фінансової стійкості 

агропереробних підприємств  
 

Показник  

оперативної  

фінансової  

стійкості 

підприємства  

Резерв підтримки 

оперативної  

фінансової  

стійкості 

підприємства 

Заходи з використання 

резервів підтримки  

фінансової стійкості  

підприємства 

1. Платоспромож-

ність за рахунок 

власних коштів 

 

 

1.1. Зменшення вар-

тості необоротних 

активів 

 

 

1.1.1. Продаж зайвих 

необоротних активів. 

1.1.2. Збільшення сту-

пеня завантаження об-

ладнання з видаленням 

зайвого для продажу.  

1.1.3. Видалення та 

продаж зайвих земель-

них ділянок 

1.2. Зменшення вар-

тості виробничих за-

пасів 

Згідно з табл. 3.18 



  

Продовження табл. 3.19 
2. Платоспромож-

ність за рахунок 

власних коштів і 

довгострокових 

запозичень 

2.1. Збільшення резе-

рвів отримання дода-

ткових довгостроко-

вих запозичень (дода-

тково до п. 1.1) 

2.1.1. Використання 

резервів  у напрямках: 

1) підвищення інвести-

ційної привабливості 

підприємства; 

2) кращого обґрунту-

вання ефективності 

використання запози-

чень; 

3) кращої підготовки 

активів у якості застав-

ного майна  

2.2. Зменшення вар-

тості запасів 

Згідно з табл. 3.18 

3. Платоспромож-

ність за рахунок 

власних коштів, 

довгострокових і 

короткострокових 

запозичень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Збільшення резе-

рвів отримання дода-

ткових короткостро-

кових запозичень 

(додатково до п. 1.1 і 

2.1) 

3.1.1. Використання 

наявних резервів та 

підвищення рівня по-

зикової стійкості у на-

прямках: 

1) використання бан-

ківських інструментів 

короткострокового 

кредитування («овер-

найт» та ін..); 

2) залучення резервів 

товарного кредиту з 

боку постачальників 

сировини і виконавців 

послуг підприємства; 

3) отримання авансових 

платежів від спожива-

чів за очікувану проду-

кцію; 

4) отримання держав-

них дотацій, пільг та 

знижок із сплати пода-

тків під постачання 

продукції 

3.2. Зменшення вар-

тості виробничих за-

пасів 

Згідно з табл. 3.9 



  

Продовження  табл. 3.19 
4. Позикова стій-

кість підприємства 

 

4.1. Збільшення резе-

рвів отримання дода-

ткових довгостроко-

вих і короткостроко-

вих запозичень 

4.1.1. Згідно з п. 2.1.1 

та 3.1.1  

5. Розрахункова 

стійкість 

5.1. Зниження суми  

дебіторської заборго-

ваності 

5.1.1. Використання 

резервів зниження суми 

дебіторської заборго-

ваності за рахунок пок-

ращення господарських 

зв’язків, прискорення 

постачань продукції 

споживачам, розрахун-

ків, розширення мережі 

продажу продукції  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.4. Основні положення щодо організації 

управління стійкістю підприємства  

 
 

Основні засади управління стійкістю підприємства. 

Організація систематичного управління стійкістю підприємс-

тва потребує розв'язання низки завдань в межах економічного 

управління підприємством: 

уведення в практику підприємства системи показників його 

стійкості;  

оперативного моніторингу рівня стійкості підприємства в рі-

зних сферах його взаємодії із середовищем; 

прийняття рішень з підтримки необхідного рівня стійкості 

підприємства в даній сфері взаємодії із середовищем; 

розробки положення про систему управління стійкістю підп-

риємства, яке регламентувало б обов'язки, права й відповідаль-

ність підрозділів підприємства в процесі здійснення даної діяль-

ності. 

Основними положеннями організації управління стійкістю 

підприємств є регламентація нововведень щодо наступних питань 

управління підприємствами: 

1) використання концептуальних основ сучасного економіч-

ного управління підприємством як об'єктом, що функціонує у мі-

нливому середовищі, уведення понять стійкого й нестійкого стану 

підприємства, системи показників як інструментів практичного 

управління; 

2) створення інформаційної моделі системи підготовки вихі-

дних даних для моніторингу стану, проведення розрахунків пока-

зників стійкості й наслідків впровадження заходів щодо її підт-

римки; 

3) створення функціональної моделі управління стійкістю пі-

дприємств як основи розподілу функціональних обов'язків між 



  

учасниками управління  й впровадження порядку їх взаємодії в 

процесі здійснення управлінської діяльності; 

4) внесення змін в організаційну структуру управління підп-

риємством з визначенням контуру управління стійкістю, що рег-

ламентує порядок підпорядкування учасників при плануванні, 

організації здійснення заходів щодо підтримки стійкості підпри-

ємства, контролю їх виконання й розрахунку досягнутих резуль-

татів;  

5) розробка методичного забезпечення виконання всіх еле-

ментів управлінської діяльності в частині моніторингу стану й 

вживання заходів з підтримки стійкості підприємства. 

 

Інформаційне забезпечення управління стійкістю 

підприємства. 

Використання компенсаторних механізмів підтримки стійко-

сті підприємства в різних сферах його взаємодії із середовищем 

вимагає, по-перше, створення необхідної інформаційної бази 

прийняття рішень з підтримки необхідного рівня стійкості підп-

риємства, а по-друге, сформувати відповідний управлінський ко-

нтур у системі керування підприємством, позначивши роль кож-

ного підрозділу в здійсненні своїх завдань. Принципова схема ін-

формаційної моделі управління стійкістю підприємства в даній 

сфері його взаємодії зі середовищем представимо на рис. 3.14. 

Відмічені на рис. 3.14 бази даних (БД) стосовно параметрів 

середовища й підприємства (у вигляді блоків 1 і 2)  у дійсності  

функціонують як розподілені, тобто не вимагають створення спе-

ціального центру підготовки, збереження та ін. Такі бази даних 

створюються на основі існуючого на підприємстві поділу функці-

ональних обов'язків підрозділів апарата управління, яким дода-

ється функція підготовки й ведення в актуальному стані необхід-

ної інформації й наданні її на запит будь-якого учасника управ-

ління стійкістю. Аналогічно й система управління базами даних 

(СУБД) означає приведення всієї інформації стосовно стійкості 



  

підприємства в реальному режимі часу до актуального стану, тоб-

то своєчасне внесення всіх змін, що відбуваються з інформацією, 

до баз даних і представлення її на будь-який запит у вигляді, що 

реально відображає взаємовідносини підприємства і середовища, 

рівень стійкості підприємства, наявність в нього необхідних резе-

рвів підтримки стійкості. 

 

                                                                                                                  

                                                                         

                                                                                                                                               

                      

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.14. Принципова схема інформаційної моделі 
управління економічною стійкістю підприємства: 

БД – бази даних; СУБД – система управління базами  
даних. 

 

Блок 3 – контроль параметрів середовища і підприємства – 

реалізується шляхом систематичного, на основі термінів, визна-

  

6. Контроль стану 

стійкості. Вико-

ристання резервів 

Орган регулювання в системі ЕУП 

 

1. БД  
середовища 

2. БД 
 підприємства 

7. 
СУБД 

4.Змі

ни 

є? 

5.Ре-
зер-
ви є? 

3. Контроль 
 зовнішніх і  
внутрішніх 
параметрів 



  

чених «Положенням щодо управління стійкістю підприємства», 

перегляду відповідальними особами інформації щодо стану сере-

довища, підприємства та його стійкості як у документованому 

вигляді, так і в оперативному режимі з виведенням потрібних да-

них на дисплей. 

Схему організації функціональної системи управління стійкі-

стю підприємства представимо на рис. 3.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.15. Принципова схема організації управління  стійкістю 
(УС) підприємства в мінливому зовнішньому середовищі (ЗС) 
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На рис. 3.15 жирними лініями показано функціональні 

зв’язки в системі управління стійкістю підприємства, а тонкими – 

інформаційні. Елементи схеми на рис. 3.15 – блоки функціональ-

ної системи управління стійкістю, суб'єкти управління у вигляді 

підрозділів підприємства, що беруть участь у даному процесі, но-

рмативні акти, що регламентують роботу даної системи в цілому, 

обов'язки кожного підрозділу й дирекції, як органа, що здійснює 

загальне керівництво системою, формують основу організації 

управління стійкістю діяльності підприємств в мінливому ринко-

вому середовищі.  

 

Функціональна модель управління стійкістю підп-

риємства. 

Описана інформаційна база фактично існує в системі управ-

ління стійкістю підприємства лише як основа для прийняття 

управлінських рішень щодо підтримки необхідного рівня його 

стійкості, що відображено на рис. 3.14 передачею всієї інформації 

до блоку прийняття рішень, який є складовою функціональної 

моделі управління стійкістю підприємства. Під функціональною 

моделлю управління стійкості підприємства в даному разі розумі-

ється  закріплення функцій з відстеження та своєчасного втру-

чання з метою підтримки необхідного рівня стійкості за підрозді-

лами підприємства – учасниками даної підсистеми управління. 

До цих функцій належать: 

ведення в актуальному стані інформації стосовно середови-

ща, підприємства і стану його стійкості у відповідності з функці-

ональним призначенням підрозділу (відділу, служби); 

здійснення необхідних розрахунків з визначення на даний 

момент часу стану стійкості підприємства, наявних резервів та 

можливостей компенсаторних механізмів щодо їх використання 

для підтримки необхідного рівня стійкості; 



  

представлення органу (особі), відповідальної за прийняття 

рішень щодо використання наявних резерві підтримки стійкості, 

всієї інформації; 

здійснення заходів з підтримки рівня  необхідного рівня стій-

кості в частині тих компенсаторних механізмів і тих заходів, які 

функціонально підлягають веденню даним підрозділом. 

Згідно з запропонованою в роботі концепцією загальне кері-

вництво системою управління стійкістю покладається на дирек-

тора підприємства (чи одного з його заступників), за яким закріп-

люється: 

моніторинг загального стану стійкості підприємства у різних 

сферах взаємодії з середовищем;  

прийняття рішень щодо використання наявних ресурсів для 

підтримки певного рівня стійкості підприємства за поданням під-

розділів, відповідальних за стійкість у різних сферах взаємодії з 

середовищем; 

контроль за функціонуванням системи управління стійкості і 

відповідальність за її збої; 

аналіз причин зниження стійкості підприємства у різних сфе-

рах взаємодії з середовищем. 

Порядок контролю стійкості підприємства у різних сферах 

взаємодії с середовищем проілюструємо прикладом на рис. 3.16, 

яким відображено змінювання показників рівня прибуткової та 

закупівельної стійкості  впродовж чотирьох послідовних кроків 

здійснення заходів з підтримки стійкості підприємства. 

Схема ілюструє зниження рівня прибуткової стійкості на рис. 

3.16,а в момент 2 за варіантами: 

пунктирною стрілкою – при ігноруванні заходів з його підт-

римки; 

безперервною стрілкою – при використанні наявних резервів 

закупівельної стійкості для підтримки прибуткової стійкості. 

Відповідно на рис 3.16,б стрілкою показане зниження рівня 

закупівельної стійкості в момент 2 до граничного рівня внаслідок 



  

використання наявних резервів для підтримки прибуткової стій-

кості. 

                                    

 

 

                                                            

 

 

 

         

                           

 

Рис. 3.16. Схема паралельного моніторингу рівня стійкості  
роботи підприємства в мінливому середовищі  

(для показників прибуткової Кп і закупівельної Кзк стійкості в 
моменти часу 1…4) 

 

Застосування наведених процедур у покроковому порядку 

через певні проміжки часу, становить основу організації моніто-

рингу стійкості підприємства в мінливім середовищі, яка повинна 

мати властивості: 

відображати рівень різних показників стійкості у кожний 

момент часу; 

відтворювати історію змінюваності показників у ретроспек-

тивному перегляді; 

Кзк Кп 

1 1 

0       1         2         3        4 0        1          2          3        4      
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відображати альтернативні варіанти з прийняття або ігнору-

вання рішень щодо підтримки рівня стійкості підприємства у різ-

них сферах його взаємодії з середовищем. 

Моніторинг загального стану стійкості підприємства здійс-

нюється в оперативному режимі, регламентованому «Положен-

ням про управління стійкістю підприємства», шляхом одночасно-

го перегляду даних з рівня показників стійкості на даний момент 

часу, наявних резервів підтримки рівня стійкості та заходів з їх 

використання.  

Наступним кроком імплементації управління стійкістю у дія-

льність підприємства є створення та запровадження у практику 

відповідної функціональної структури, на основі якої вносяться 

певні зміни в діючу організаційну структуру менеджменту підп-

риємства. Цей крок необхідний незважаючи на те, що організа-

ційні структури підприємств  взагалі функціональні.  

Функціоналізм є природнім атрибутом управління підприєм-

ствами, бо немає інших способів здійснення будь-якої діяльності 

інакше, як через поділ її на певні функції. Але при формуванні 

організаційної структури підприємства в умовах стаціонарного 

середовища функціоналізм його підрозділів сприймається як но-

рма, але в мінливому середовищі функціональні повноваження 

підрозділів заважають ставити та досягати нових цілей, до яких 

відноситься також і мета підтримки стійкості підприємства в 

умовах зовнішнього негативного впливу на нього. 

Функціональний принцип полягає в тому, що для будь-якої 

функції достатнього обсягу зазвичай  створюється окремий під-

розділ. Тому система менеджменту будь-якого підприємства в її 

існуючому вигляді не підготовлена для сприйнятті таких нових 

систем управління як управління стійкістю, через що вона потре-

бує коректування на основі розробленої функціональної структу-

ри підприємства, якою може передбачатися як створення нових 

необхідних підрозділів, так і додавання нових важливих функцій 

вже існуючим відділам і службам. В разі імплементації системи, 



  

що розглядається, доцільно залишити існуючий склад підрозділів 

системи управління, оскільки розрахункові механізми визначення 

та підтримки стійкості є подібними до їх основних функціональ-

них повноважень. 

Визначимо повний перелік функцій управління стійкістю пі-

дприємства: 

ведення баз даних по сферах взаємодії підприємства з зовні-

шнім середовищем; 

моніторинг стану стійкості по сферах взаємодії підприємства 

з зовнішнім середовищем; 

визначення резервів підтримки стійкості підприємства по 

сферах його взаємодії зі зовнішнім середовищем; 

розробка заходів згідно з встановленими компенсаторними 

механізмами підтримки стійкості підприємства; 

контроль поточного стану стійкості підприємства та прийн-

яття рішень з його підтримки; 

запровадження заходів з управління стійкістю підприємства. 

Регламентація цих функцій потребує прийняття й суворого 

додержання вимог «Положення про управління стійкістю підпри-

ємства», яке включає у вигляді спеціальних підрозділів наступні 

регламентаційні механізми: 

положення про систему управління базами даних (СУБД); 

положення про порядок визначення стану стійкості підпри-

ємства по різних сферах його взаємодії з середовищем; 

положення про порядок визначення резервів підтримки стій-

кості підприємства та застосування компенсаторних механізмів 

щодо їх залучення. 

Керівні функції контролю за станом стійкості на основі інфо-

рмації, що  постійно підтримується в системі управління, та при-

йняття рішень щодо застосування наявних резервів підтримки 

стійкості підприємства, покладаються на його дирекцію в особі 

уповноваженої особи. 



  

Підтримка належного рівня стійкості підприємства потребує 

залучення його певних резервів, тобто рішення з управління стій-

кістю діяльності підприємств потребують економічного обґрун-

тування. Економічна ефективність імплементації будь-якого про-

екту чи здійснення системи заходів потребує  розрахунку впро-

довж періоду доволі значної тривалості. У такому разі необхідно 

витрати та отримані результати в різні моменти певного періоду 

часу привести до їх вартості на сьогоднішній день. Такі розрахун-

ки економічного ефекту від управління стійкістю агропереробно-

го підприємства рекомендується проводити на основі показнику 

чистого дисконтованого доходу (ЧДД), як «суми поточних ефек-

тів за розрахунковий період Т, приведеної до початкового інтер-

валу планування» [46, с. 306] за формулою: 

 

ЧДД = ∑ t (Н 
t – В 

t) / (1 + НД)t ,                       (3.45) 

 

де Нt – надходження грошових коштів по інтервалах періоду 

розрахунків (t = 1,..., Т); 

В t  – відтік грошових коштів по інтервалах періоду розраху-

нків (t = 1,..., Т); 

НД – норма дисконту. 

Вирішальне свідоцтво ефективності інвестиційного проекту 

щодо відновлення стійкості підприємства в будь-якій сфері його 

взаємодії із зовнішнім середовищем для інвестора надає значення 

показника ефективності капітальних вкладень Е, яке є зворотною 

величиною до тривалості періоду окупності капітальних витрат Т:  

 

Е = 1 / Т.                                      (3.46) 

Запровадження розробленої цілісної системи управління 

стійкістю підприємства надає підприємству здатності вчасно про-

тидіяти негативному зовнішньому впливу на основі визначення і 

застосування наявних резервів підтримки його стійкості у різних 

сферах взаємодії підприємства з середовищем. 



  

Р о з д і л   4 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ  

ПІДПРИЄМСТВА НА  

СПОЖИВЧОМУ РИНКУ  

(парадигма передбачення) 

 

4.1. Методологічні основи планування  
товарообігу підприємств з урахуванням 

зрушень на споживчому ринку  
 

Можливості й проблеми передбачення попиту на 

споживчому ринку. 

Сфера споживання створює найбільш мінливе середовище 

для функціонуючих у ньому підприємств, воно схильне до  найш-

видших змін, що негативно впивають на характер роботи підпри-

ємств, вимагаючи від них постійних зусиль для забезпечення 

стійкої роботи на цьому ринку. 

З іншого боку, споживчий ринок є доволі давнім об’єктом 

постійної уваги, досліджень, зокрема – чинників,що призводять 

до його змінюваності, тому він є більш прогнозований у порів-

нянні з багатьма іншими ринками. Для забезпечення стійкості пі-

дприємства на споживчому ринку повинні застосовувати всі ме-

ханізми управління стійкістю, що відповідають різним її паради-

гмам, але саме в цих умовах найбільш ефективно застосовують 

механізми управління стійкістю відповідно до парадигми перед-

бачення.  

Найголовнішим чинником забезпечення стійкого функціону-

вання торгівельного підприємства є можливість більш-менш точ-



  

ного прогнозування очікуваної структури споживчого попиту, на 

основі якої можна планувати обсяги продажів на подальші періо-

ди, що створює найголовніші умови стійкої роботи підприємства. 

Узагальнимо в табл. 4.1 характер впливу найважливіших 

чинників впливу на зміну обсягів споживання в умовах України. 

 
Таблиця 4.1 

Характер впливу чинників впливу на обсяги споживання  
в умовах України 

Чинник 

Характер впливу  
на обсяги споживання 

позитивний негативний 

1. Зростання індексів 
споживчих цін 

– Зменшення  
обсягів 

2. Зростання серед-
ньої заробітної пла-
ти, доходів сімей та 
домогосподарств 

а) для малозабезпече-
них верств – загальне 
збільшення обсягів; 
б) для більш забезпе-
чених  верств – збіль-
шення частки дорогих 
товарів 

– 

3. Зростання інфляції при перевищенні індек-
сами інфляції індексів 
споживчих цін – загаль-
не збільшення обсягів 
споживання 
 

при перевищенні 
індексами спожи-
вчих цін індексів 
інфляції –
зменшення обся-
гів споживання 

4. Зростання іпотеч-
ного та споживчого 
кредитування 

Зростання частки доро-
гих товарів  

– 

5. Зростання негати-
вного сальдо зовні-
шньої торгівлі това-
рами споживання 

– Зменшення обся-
гів через змен-
шення частки віт-
чизняних товарів 

 



  

Продовження табл. 4.1 

6. Розвиток дискон-
тування та систем 
CRM у торгівлі 

Зростання загальних 
обсягів споживання 

– 

7. Розвиток мережі 
торговельних закла-
дів 

Зростання загальних 
обсягів споживання 

Зменшення обся-
гів продажів для 
окремих продав-
ців 

8. Сезонний фактор Зростання загальних 
обсягів споживання се-
зонних товарів 

Зменшення обся-
гів продажів то-
варів несезонного 
попиту 

 
Дія приведених у табл. 4.1 чинників формує лише найбільш за-

гальні тенденції зрушень на споживчому ринку, на основі яких мо-

жуть визначатися обсяги споживчого попиту. 

Відомо, що споживчий попит на конкретну продукцію і товари 

складається під впливом значної кількості різнорідних чинників, то-

му він є інтегральним вираженням розподіленої потреби різних 

верств споживачів у сучасному стратифікованому суспільстві. Ви-

вчення попиту, як основи реалізації соціальної політики підприємств 

на споживчому ринку, залишається проблемою, актуальність якої 

підвищується в міру розвитку науково-технічного прогресу, підви-

щення потреб людей, нагромадження змін у соціально-економічній 

структурі попиту, а також в умовах подальшої стратифікації суспіль-

ства.  

До теперішнього часу сформувався певний науково-дослідний 

апарат вивчення споживчого попиту і його структури, насамперед, у 

напрямках: 

● макроекономічного дослідження співвідношення споживчого 

попиту й ціни товару; 

● соціологічного дослідження потреб людей і ступеня задово-

лення їх запитів; 

● соціологічного дослідження структури суспільства з позицій 

їх споживчих можливостей; 



  

● вивчення коливань щоденного, календарного, сезонного по-

питу та ін. 

У той же час, існуюча методологія й сукупність використовува-

них методів вивчення споживчого попиту склалися ще в певний пе-

ріод ринкової економіки, характерної для кінця минулого ХХ сто-

річчя. Сучасні ринкові умови діяльності комерційних підприємств 

суттєво перетворюються через необхідність реакції на такі нові про-

яви в економіці, як її глобалізація, перманентний кризовий стан, жо-

рсткість конкуренції, особливо на міжнаціональному рівні, система-

тичне зростання цін на природні ресурси, фінансове домінування в 

сфері реальної економіки та ін., без урахування яких неможливе 

управління стійкістю підприємств. 

У нових ринкових умовах застосовувана методологія вивчення 

споживчого попиту не завжди в змозі вирішувати практичні завдан-

ня стосовно забезпечити стійкість підприємства, що потребує розро-

бки нового апарату управління діяльністю підприємств на спожив-

чому ринку. 

Методи, якими володіє сучасний науковий арсенал, поки ще 

малочутливі до швидких змін у структурі споживчого попиту, які 

виникають через турбулентні соціально-економічні процеси в рин-

ковій економіці в сучасних умовах стратифікації суспільства, під 

якою слід розуміти розподіл масового покупця на окремі верстви, що 

формуються соціально-економічними характеристиками, які впли-

вають на поведінку в сфері споживання товарів і послуг. 

Наявні методи дослідження попиту переважно мають статичний 

характер і у випадку зміни умов їх застосування вимагають заміни 

всієї базової основи необхідних розрахунків, оцінок, системи прийн-

яття рішень у частині діяльності підприємств та ін. Існуючі методи, 

які є переважно детерміновані, не цілком адекватні до відбиття умов 

невизначеності в змінах структури й динаміки попиту, що стає об'єк-

тивним і вирішальним фактором прийняття рішень у комерційній 

діяльності, що вимагає спеціального додаткового урахування будь-

яких зрушень у структурі споживчого попиту, які складаються під 

впливом діючого стану соціальної стратифікації суспільства. 



  

Сучасний стан здійснення підприємствами власної політики 

утримання на споживчому ринку характеризується поки що розріз-

неними кроками, не поєднаними у єдиний економічний механізм. 

Зокрема, аналіз досвіду реалізації дисконтної політики підпри-

ємств стосовно споживчих цін свідчить про те, що підприємства в 

процесі дисконтування стають заручниками двох протилежних  тен-

денцій: 

 з одного боку, вимушеного руху назустріч покупцеві в межах 

політики лояльності для збереження контингенту споживачів та за-

лучення нових клієнтів,  

а з другого – постійного спрямування своєї діяльності на підт-

римку такого рівня товарообороту та прибутку, який би дозволив 

підприємству функціонувати в умовах нестабільного ринку та стра-

тифікованого суспільства.  

Через це політика, здійснювана в соціальній сфері навіть найпо-

тужнішими сучасними компаніями роздрібної торгівлі, такими як 

«Епіцентр», «Метро», «АТБ», «Абсолют», має характер поодиноких 

акцій, вартість яких здебільшого формує не точний розрахунок очі-

куваних результатів, а міркування та можливості власників та інвес-

торів. Нерідко кінцевий розрахунок результатів такої політики від-

носиться на рахунок додаткових витрат або втрати частини прибут-

ку. До теперішнього часу найбільшої уваги приділено дослідженню 

такої складової діяльності на споживчому ринку як планування спо-

живчого попиту, який є первинною категорією в системі взаємодії 

підприємств та споживачів в процесі реалізації соціальної політики 

підприємств.  

 
Теорія попиту як основа прогнозування діяльності пі-

дприємств на споживчому ринку.  

Для визначення актуальних проблем подальшого вдоскона-

лення методів установлення споживчого попиту та його відобра-

ження у діяльності комерційних підприємств проаналізуємо ос-

новні положення сучасної методології дослідження споживчого 

попиту, в основі якої лежить базова теорія попиту, на основі 

якої сформовано поняття закону попиту, відповідно до якого зро-



  

стання ціни (Р) на товар приводить до зниження величини попиту 

на нього (Q) за інших рівних умов. Дана залежність у загальному 

виді виражається як [62]:  
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Відображувана даною моделлю «крива попиту», загальний 

вид якої представимо на рис. 4.1, показує, яку кількість товару 

готові придбати покупці за різними цінами в даний момент часу.  

 

 
 

Рис. 4.1. Загальний вигляд «кривої попиту», що відображає 
вплив зрушень у ціні товару на обсяги його споживання 

 
 

Зворотний характер нахилу кривої відображає бажання спо-

живачів придбати більшу кількість товарів при меншій ціні. 

Хоча закон попиту вважається незаперечним, у дійсності, він 

проявляється лише як тенденція, яка, насправді, лише пояснює, 
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чому зниження ціни товару збільшує попит на нього. У практиці 

планування діяльності комерційного підприємства важко скорис-

татися чинністю даного закону, оскільки він проявляється специ-

фічно для різних груп товарів, а в багатьох випадках не діє взага-

лі, а саме [80]:  

при ажіотажному попиті, викликаному очікуваним підви-

щенням цін; 

якщо покупці очікують подальшого зниження цін; 

для рідких і дорогих товарів (золото, коштовності, будинки), 

що є засобом поміщення грошей;при перемиканні попиту на 

більш якісні й дорогі товари. 

Прояв закону попиту насправді відображає дію багатьох фак-

торів, які прямо не відображаються кривою попиту, серед яких 

щонайважливіші: 

1) зміна доходів споживача; 

2) зміна смаків і переваг; 

3) цінові й дефіцитні очікування; 

4) коливання видатків на рекламу; 

5) зміна цін товарів-замінників (субститутів) і додаткових 

(комплементарних) товарів; 

6) зміна кількості покупців та ін. 

У сукупності дії цих факторів сприяють зрушенню кривої 

попиту вправо або вліво, зміні кута її нахилу аж до перетворення 

в пряму лінію, у тому числі, паралельну осі х-в, різної зігнутості 

лінії попиту. Свою роль у розширенні варіативності закономірно-

стей попиту відіграє ринкова поведінка конкуруючих продавців, 

кожний з яких зустрічається з похилої кривої попиту на свій то-

вар і реагує зниженням своєї ціни на її зниження конкурентом, що 

стало об'єктом вивчення з боку теорії «вигнутої кривої попиту», 

сформульованої з кінця 30-х років XX століття [Ошибка! Источ-

ник ссылки не найден.]. У результаті множинних впливів зако-

номірності попиту залежно від ціни товару можуть відображатися 



  

сімейством лінеарних залежностей, загальний вид яких можна 

представити схемою на рис. 4.2. 

 
Рис. 4.2. Загальний вигляд сімейства «кривих попиту», що  

відображає різні ефекти впливу зрушень у структурі попиту  
та поведінки продавців 

 
Зміна зовнішніх до факту придбання споживачем даного то-

вару умов унеможливлює пряме використання кривої попиту, яка 

перетерплює не тільки зміну свого положення щодо осі х-в, але й 

зміну кута нахилу щодо осі у-в, аж до утвору негативного кута,  у 

зв'язку із чим виникають наявні протиріччя із чинністю закону 

попиту. У дійсності, навіть у таких випадках убачається справед-

ливість чинності загального закону попиту, що проявляється у 

формі відомих «парадоксів», коли, наприклад, підвищення ціни 

товару не веде до зниження його попиту, а навіть до його підви-

щення (парадокс Гіффена [44]).  

Так, подібні ситуації на ринку споживання мають місце, коли 

передбачене зростання ціни на наступний період породжує очіку-

вання споживачем ще більшого зростання ціни. У такому випадку 

витрати на придбання товару, навіть за підвищеною ціною, обер-

нуться очевидною вигодою надалі, тобто, закупівлі за підвище-

О
б

с
я

г 
п

о
п

и
т
у
 (

Q
) 

Ціна (P) 



  

ними цінами сьогодні сприймаються як придбання за зниженими 

цінами, які виявляться завтра. Таку ситуацію закон попиту відо-

бражає зміною знака кута нахилу кривої, як це показано на рис. 

4.3. Аналогічно, мають місце ситуації, коли зниження ціни товару 

не викликає збільшення попиту на нього, що відбувається при 

очікуванні подальшого падіння ціни, що можна проілюструвати 

наступною реакцією кривої попиту (рис. 4.3). 

 

 
Рис. 4.3. Парадоксальна поведінка закону попиту на товар на 

ділянці a-b у зв'язку з очікуванням підвищення його 
 ціни в майбутньому періоді 

 

Третьою парадоксальною ситуацією прояву закону є відсут-

ність реакції попиту на зміну цін на традиційно дорогі товари  

(будинки, автомобілі, золото, коштовності, хутра, твори мистецт-

ва), коли поведінка покупця диктується очікуванням безпрограш-

ного приміщення грошових заощаджень в умовах, коли ціни на 

такі товари мають стійку тенденцію до зростання в майбутньому.  
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Рис. 4.4. Парадоксальна поведінка закону попиту на товар на 

ділянці a-b у зв'язку з очікуванням зниження  ціни на товар до 
точки с у майбутньому періоді 

 
У якості конкретного показника оцінки динаміки попиту на 

товар залежно від зміни ціни, який убирає в себе дії різних факто-

рів щодо даного товару в даному місці його продажу при соціаль-

но-економічній структурі споживачів товару, що склалася, висту-

пає еластичність попиту. Показник еластичності попиту ε, обумо-

влений як співвідношення приросту обсягів продажів в % і зни-

ження ціни на даний товар в %, розраховується [85]: 
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,                      (4.2) 

де q – кількість товару; 

р – ціна товару; 

dq – зміна (збільшення) попиту на товар при зміні (зменшен-

ні)  ціни на нього на рівні dp; 

dp – зміна (зменшення) ціни товару, що призводить до збіль-

шення попиту на нього. 
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Знак мінусу у формулі (4.2) вводиться для того, що б значен-

ня показника еластичності було позитивним, що дозволяє уник-

нути плутанини при інтерпретації результатів розрахунків. 

Практично комерційне підприємство, володіючи інформаці-

єю про відмінність обсягів продажів даного товару при різних рі-

внях цін на нього, розраховує коефіцієнт еластичності E за фор-

мулою: 
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,                  (4.3) 

 

де Q2 – новий обсяг споживання товару при новій ціні; 

Q1 – попередній обсяг споживання товару при раніше вста-

новленій ціні;  

Ц2 – нова ціна;  

Ц1 – попередня ціна. 

Цінова еластичність показує, на скільки відсотків зміниться 

попит при зміні ціни на 1%. Вона визначає чутливість покупців 

до зміни цін, що впливає на кількість товарів, які вони здобува-

ють. Залежно від значення коефіцієнта цінової еластичності роз-

різняють: 

Ер < 1 – нееластичний попит (перевищує зміна цін); 

Ер = 1 – попит одиничної еластичності (дорівнює зміні цін); 

Ер > 1 – еластичний попит (менше зміни цін). 

Формулювання конкретних залежностей попиту на певні то-

вари на певних ринках складають основу планування обсягу то-

варообігу торговельного підприємства, виконання якого в зазда-

легідь визначених межах якраз і відповідає механізму управління 

стійкості за парадигмою «стійкості передбачення».   

 

 



  

Визначення показників товарообігу, що свідчать 

про стійкий стан підприємства на споживчому ринку.  

В остаточному підсумку кількісно-якісна структура спожив-

чого попиту знаходить своє відображення в обсязі товарообігу – 

найважливішому показнику торгівельного підприємства, який 

характеризує обсяг діяльності підприємства, валовий дохід, при-

буток, фонди оплати торгівельних працівників, фонди розвитку 

торгівельної діяльності та ін. З іншого боку,  обсяг товарообігу 

відображає рівень життя населення, суттєво впливає на грошовий 

обіг у країні й стабільність національної валюти. 

Комплекс завдань, розв'язуваних комерційним підприємст-

вом у зв'язку з визначенням його товарообігу, охоплює: 

аналіз виконання планових завдань за обсягом товарообігу й 

змін структури товарообігу; 

планування товарообігу на майбутній плановий період; 

обґрунтування показників діяльності підприємства залежно 

від величини товарообігу; 

стимулювання збільшення товарообігу. 

Методологія аналізу роздрібного товарообігу підприємств 

націлена на з'ясування питань: в якій мірі виконано план товароо-

бігу, чи вдоволено попит покупців, які зміни відбулися в товароо-

бігу за звітний період, якими новими явищами вони викликані, 

які наявні резерви збільшення товарообігу. 

Комерційні підприємства, що планують свій товарообіг, на 

його основі формують усі основні показники своєї діяльності ви-

ходячи із завдання максимального використання всіх резервів ро-

звитку роздрібного товарообігу й підприємства в цілому. Плану-

вання роздрібного товарообігу вв'язане з такими економічними 

показниками, як попит, надходження товарів, товарні запаси, 

прибуток, чисельність працівників, видатки на оплату праці. 

Оскільки торгівельне підприємство одержує певну суму до-

ходу з кожної грошової одиниці вартості реалізованих товарів, то 

прагнення до максимального прибутку, а значить і до постійного 



  

збільшення обсягу товарообігу, розглядається як основний фактор 

зростання доходів і прибутку комерційного підприємства. 

Роздрібний товарообіг ураховується, прогнозується, аналізу-

ється й планується як за показником загального обсягу, так і по 

окремих групах товарів у цінах фактичної реалізації, що включа-

ють торгівельну націнку, податок на додану вартість, акциз і по-

даток із продажів, за звітний період на основі первинних докуме-

нтів. 

Прогнозування обсягу товарообігу комерційного підприємс-

тва  здійснюється з урахуванням наступних факторів: 

торгівельної зони підприємства; 

чисельності й складу населення, що обслуговується; 

рівня споживання, що склався залежно від купівельних мож-

ливостей населення; 

співвідношення товарного й нетоварного споживання; 

розвитку житлового будівництва, у зв'язку із чим суттєво по-

рушуються пропорції в структурі товарного попиту (наприклад, 

при поліпшенні житло-побутових умов населення підвищується 

попит на будівельні й оздоблювальні матеріали). 

При плануванні товарообігу вирішуються завдання: 

визначення показників товарообігу: оборот з продажу, това-

рні запаси на початок і кінець періоду, надходження товарів; реа-

лізація товарів, одноденний обсяг товарообігу; 

визначення мінімального обсягу товарообігу, який забезпе-

чує підприємству беззбиткову роботу; 

визначення загального обсягу товарообігу і його структури; 

вивчення динаміки зміни всіх показників товарообігу за ана-

лізований період; 

планування асортиментної структури; 

визначення й оцінка факторів, що впливають на обсяг і стру-

ктуру товарообігу; 

планування обертання товарів (у тривалості оборотів у днях, 

швидкості товарообігу, числі оборотів). 



  

Основою для планування товарообігу служать аналітичні по-

казники: відносні величини динаміки товарообігу (відсотки зрос-

тання й приросту), питомі ваги окремих секторів торгівлі, частка 

окремих груп товарів у загальній сумі товарообігу, сума обороту 

на 1 м² торгівельній площі, рівень запасів у днях, оборотність ко-

штів, вкладених у товарні запаси й ін.  

В умовах безперервності споживчого попиту і його забезпе-

чення методологічною основою планування товарообігу здійсню-

ється шляхом постійної підтримки матеріального балансу товаро-

обігу в закупівельних цінах товарів: 

 кінпоч ЗТОНТЗ 
,                     (4.4) 

де Зпоч – запаси товарів на початок планового періоду; 

НТ – надходження товарів; 

ТО – товарооборот (реалізація); 

Зкін – запаси товарів на кінець періоду.  

Різниця між величиною товарообороту в роздрібних цінах 

ТОроз і закупівельних цінах ТОзак формує сукупну торговельну 

націнку ТН до всієї кількості проданих товарів:  

 ÒÍÒÎÒÎ çàêðîç  .                  (4.5) 

Структурно сукупна торгова націнка відображає суму торго-

вих витрат (ТВ) і прибутку (П): 

 ПТВТН  .                       (4.6) 

Структурування витрат на перемінні і умовно-постійні до-

зволяє розраховувати мінімально потрібний товарооборот для 

беззбиткової діяльності підприємства (точку беззбитковості) – 

ТОбез за умовою: 

 

 
постбез ВТО 




100



,              (4.7) 

де ТОбез – товарооборот у закупівельних цінах товарів; 

α – сукупна торгівельна націнка до закупівельних цін товарів 

у %; 



  

  – частка перемінних витрат у торгівлі в % до закупівель-

них цін (або в копійках витрат на 1 грн. вартості товару); 

Впост – сукупна величина постійних витрат. 

У разі перевищення лівою частиною рівняння правої 

з’являється можливість отримання прибутку (П): 

 

 
постбез ВТОП 




100



.          (4.8) 

Відношенням фактичною величиною товарообігу ТОфакт до 

точки беззбиткового обсягу може контролюватися певний рівень 

стійкості підприємства Уст: 

 без

факт

ст
ТО

ТО
У 

.                      (4.9) 

Іншим свідченням стійкості підприємства може бути ступень 

відповідності співвідношення найважливіших показників діяль-

ності підприємства із еталонною умовою підвищення ефективно-

сті  функціонування будь-якого господарюючого об'єкта, а саме 

[73, с. 112]: 

 ЧФОВТОП ТТТТТ 
,          (4.10) 

де ТП – темп зростання прибутку; 

ТТО – темп зростання товарообороту; 

ТВ – темп зростання витрат торгівельної діяльності; 

ТФ – темп зростання фондоозброєності працівників; 

ТЧ – темп зростання чисельності працівників. 

 

Асортиментна підтримка стійкості підприємства на 

споживчому ринку. 

Ефективним інструментом планування й підтримки актуаль-

ної асортиментної структури продажів комерційного підприємст-

ва є структурування товарообігу в розрізі його товарних груп на 

основі методів АВС-XYZ аналізу [88], а саме: 



  

а) за класами товарів, які складають структуру асортименту 

за вартістю товарів: 

клас А – вузький асортимент (зазвичай біля 10% загального 

переліку), який потребує біля 70% витрат; 

клас В – середня група товарів (біля 20% загальної кількості), 

витрати на яку складають біля 20%; 

клас С – основна частина загального переліку товарів (біля 

70%), яка потребує найменших – біля 10% – витрат; 

б) за групами товарів відповідно до частки прибутку, який 

поступає від їх продажу: 

X – група товарів, що дає найбільший прибуток; 

Y – група товарів, що дає середній прибуток; 

Z – група товарів, що дає найменший прибуток. 

Таким чином, за розподілом на класи А, В, С номенклатура 

товарів розподіляється згідно із схемою, показаною на рис. 4.5.  

 
 

Рис. 4.5. Розподіл номенклатури товарів за методом 
 ABC-XYZ  
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Сполучення методів  ABC і XYZ аналізу дозволяє створити 

більш повну характеристику товарного асортиментів комерційно-

го підприємства для розробки аргументованої асортиментної і 

соціальної політики, націленої на  стратифікованого споживача. 

Якщо об'єктом аналізу прийняти сформовані класи товарів А,В,С, 

то далі слід провести диференціацію товарів усередині кожного 

класу на три групи (XYZ) за ступенем обертання товарів (або 

одержання суми доходу від їхнього продажу) для кожної групи.   

Приведемо приклад розподілу номенклатури товарів у сис-

темі супермаркетів на класи і групи у відповідності із методикою 

ABC–XYZ на рис. 4.6. 

 

AX  
Алкогольна 
продукція 

AY 
Кондитерські вироби 

AZ 
Ковбасні вироби 

BX 
Непродовольчі 

товари 

BY 
Напівфабрикати 

BZ 
Консервована 

продукція 

CX 
Молочні продукти 

CY 
Хлібобулочні вироби 

CZ 
Крупи та макаронні 

вироби 

 

Рис. 4.6. Приклад розподілу номенклатури товарів  
на класи і групи у відповідності із методикою ABC–XYZ  

у системі супермаркетів  
 

Розглянуті механізми урахування впливу зрушень у структу-

рі споживчого попиту становлять наукову базу обґрунтування 

управлінських рішень щодо підтримки стійкості підприємств на 

споживчому ринку. Що б визначити, наскільки наявні наукові ро-

зробки адекватні застосуванню у сучасних умовах більш динамі-

чного ринку та пришвидшення зрушень у структурі споживчого 



  

попиту в умовах подальшої стратифікації суспільства, проведемо 

аналіз цих методів с позиції їх адекватності сучасним умовам, ре-

зультати якого приведемо у табл. 4.2.  

 Таблиця 4.2 
Аналіз відповідності існуючих методів визначення обсягів  

споживання умовам сучасного швидко змінюваного  
стратифікованого суспільства 

 

Метод урахування  
споживчого попиту  

та джерело 

Недоліки методу  
стосовно визначення  

очікуваних меж значень 
 планових показників  

у відповідності з парадигмою 
передбачення 

 

Прогнозування попиту Q в за-
лежності від ціни товару Р на 
основі закону  попиту  Q = f 
(1/P), формула (4.1) 

Має дуже загальний характер, 
що не дозволяє практичного 
використання 

Теорія вигнутих кривих попиту 
стосовно пояснення поведінки 
продавців, рис. 4.2 

Визнається  за принцип, вико-
ристання якого потребує спеці-
альних досліджень поведінки 
продавців 

Методи вираховування парадо-
ксальних проявів закону попиту 
при очікуванні зниження цін на 
товар чи підвищення цін на 
нього (парадокси Гіффена), рис. 
4.3, 4.4 

Визнається як принцип, актуа-
льність якого підвищується в 
періоди прискорення або упо-
вільнення інфляції 
  

Метод встановлення еластич-
ності товару за динамікою його 
ціни формули 4.2, 4.3 

Практичний інструмент, вико-
ристання якого обмежено пев-
ними товарними групами 

Планування товарообігу комер-
ційного підприємства, формула 
4.4          

Здійснюється на основі узагаль-
нення попереднього досвіду 
без врахування майбутніх змін у 
структурі попиту 



  

 
Продовження табл. 4.2 

Аналітичний опис взаємозв’язку  
показників діяльності комер-
ційного підприємства та това-
рообігу, формули 4.5-4,10      

Система детермінованих зале-
жностей, що не враховують 
імовірність або мінливість нор-
мативної бази розрахунків  

Стимулювання товарообороту 
варіюванням знижками до 
продажних цін 

Потребує більш узагальнюючо-
го представлення, ніж періоди 
всередині одного року  

Асортиментне планування за 
методикою   ABC-XYZ аналізу, 
рис. 4.5,4.6 

Використання із більшою ефек-
тивністю потребує більш чутли-
вого аналізу зрушень у структурі 
попиту  

Метод встановлення межі тор-
гівельної зони між двома торгі-
вельними закладами за П. Д. 
Конверсом *52] 

Втрачає актуальність при знач-
ному насиченні торгівельних 
закладів (наприклад, у центра-
льних частинах міст) 

Визначення об’єкту обслугову-
вання (території, чисельності та 
ін.) *52] 

Втрачає актуальність при знач-
ному насиченні торгівельних 
закладів (наприклад, у центра-
льних частинах міст) 

Анкетування та соціологічні до-
слідження споживчого попиту  

Відображають миттєве стано-
вище стосовно об’єкту дослі-
дження, але не дає підстав для 
прогнозування майбутніх змін  

 

Аналіз наведених у табл. 4.2 методів врахування впливу 

структури споживчого попиту на показники діяльності підпри-

ємств на ринку, позначені моменти їх неповної відповідності су-

часним умовам діяльності при нестабільній структурі споживчого 

попиту актуалізують наукові завдання вдосконалення існуючої 

методології в напрямку підвищення чутливості методів виміру 

змін структури споживчого попиту та визначення на цій базі очі-

куваних меж значень планових показників для підтримки стійкос-

ті підприємств за парадигмою стійкості передбачення. 



  

4.2.  Дослідження атракторів споживчого 
попиту як нормативної бази управління 

стійкістю підприємств  
 

 

 

Застосування синергетичного підходу до створення 

нормативної бази управління стійкістю підприємств. 

Прискорення об’єктивних процесів стратифікації суспільства 

на фоні непередбачуваних загальних економічних явищ, що по-

роджуються чергуванням періодів світової фінансово-економічної 

кризи та виходу з неї, формують принципово нову ситуацію на 

споживчому ринку, коли мінливість структури споживчого попи-

ту, що не залежать від конкретних підприємств, робить практично 

неможливим планування показників їхньої  діяльності в детермі-

нованій формі. У зв’язку з цим вимагає корекції система методів 

планування діяльності комерційного підприємства у вигляді дете-

рмінованих значень показника товарообігу як базового при фор-

мування його економічних результатів. Якщо традиційно плану-

вання товарообороту комерційного підприємства здійснювалося в 

процесі розроблення й взаємного ув’язування системи довгостро-

кового, річного і оперативного планів, то в сучасних умовах часо-

вий горизонт планування діяльності комерційного підприємства 

звузився до періоду кварталу, а то й місяця. Але й в такому разі 

встановлення планового показника товарообороту потребує вра-

хування значної кількості факторів, які раніше не мали такого 

значного значення. Такі об’єктивні умови актуалізують завдання 

створення принципово нової нормативної бази планування това-

рообороту в невизначених умовах споживчого ринку. 

При цьому сукупність найбільш впливових чинників, що ді-

ють у сфері споживання, слід розділити на дві групи: 

1) чинники змінюваності споживчого попиту під впливом за-

гальних економічних процесів на ринку споживання; 



  

2) чинники змінюваності споживчого попиту під впливом 

процесів в структурі споживчих уподобань стратифікованого сус-

пільства. 

До першої групи чинників можна віднести такі, що пов’язані 

з інфляцією, зміною рівня доходів споживачів, підвищення розд-

рібних цін, заходів соціального характеру, розвитком чи стагнаці-

єю окремих галузей народного господарства, особливо тих, що 

безпосередньо стосуються суспільства – житлового будівництва, 

житлово-комунальної сфери, медицини, освіти тощо. 

До другої групи чинників слід віднести такі, що породжу-

ються соціальним та матеріальним розшаруванням суспільства, 

розрізненням споживчих уподобань різних його страт, наявністю 

альтернативних сфер використання власних накопичень на зов-

нішньому ринку, нестабільністю соціально-економічного та полі-

тичного становища в країні тощо. 

Сукупна дія вказаних чинників робить практично непередба-

чувані параметри змінюваності споживчого попиту. В той же час, 

без хоча б якої орієнтації на очікувані результати комерційної ді-

яльності на ринку неможливо ефективно управляти стійкістю пі-

дприємства.  

Очевидно й те, що застосування традиційного факторного 

аналізу змінюваності споживчого попиту в умовах дії значної кі-

лькості взаємно пов’язаних факторів практично неможливо.  

Подібна ситуація останнім часом зустрічається в будь-якій 

сфері дослідження явищ та процесів, що здійснюються під впли-

вом численних невпізнаних або погано вивчених чинників, і які 

сприймаються як хаотичні. В той же час, дія подібних, із зовніш-

нього погляду, хаотичних процесів все одно призводе до яко-

гось, бодай хоч і неочікуваного, результату. Сучасна теорія ви-

вчення подібних явищ та процесів, що базується на використанні 

синергетичного підходу, вважає, що будь-якій проміжний або 

кінцевий результат хаотичного процесу символізує певну внутрі-

шню перебудову системи, її певну самоорганізацію. Таким чи-



  

ном, досліджувана структура споживчого попиту у стратифікова-

ному суспільстві виступає як один з типових об’єктів вивчення з 

використанням ідей синергетики (від грецького συνεργία – спів-

робітництво, сприяння, співучасть) – міждисциплінарного напря-

му наукових досліджень, у рамках якого вивчаються загальні за-

кономірності процесів переходу від хаосу до порядку й назад 

(тобто процесів самоорганізації й мимовільної дезорганізації) у 

відкритих нелінійних системах фізичної, хімічної, біологічної, 

екологічної, соціальної та іншої природи [87].  

За допомогою специфічного інструментарію синергетики – 

виділення параметрів порядку, побудови нелінійних математич-

них моделей, постановки обчислювальних експериментів вдаєть-

ся осмислити й представити в узагальненому виді результати дос-

ліджуваних процесів самоорганізації в системах, здійснення яких 

відбувається на основі хаотичної взаємодії багатьох непізнаних 

факторів.  

Синергетичний підхід як засіб інтерпретації наукових даних 

у новому ракурсі дозволяє виявити й оцінити явища, які залиша-

ються поза полем зору при використанні традиційних методів до-

сліджень. Основним положенням застосовності даного підходу до 

вивчення динаміки споживчого попиту, як параметра, що сублі-

мує хаотичну взаємодію численних внутрішніх факторів, є те, що 

споживчий попит проявляється в результаті дії наступних поло-

жень ортодоксальної економіки [61]:  

1) діяльність людей цілеспрямована (споживачі стрілятися до 

одержання максимальної користі, тоді як продавці й виробники – 

максимального прибутку); 

2) рух до мети – процес визначений і універсальний, що не 

залежить від місця його виникнення (країна, регіон та ін.), а звід-

си й результат процесу – установлення рівноважного співвідно-

шення між пропозицією й споживанням також однозначний; 

3) рух до рівноважного співвідношення відбувається мимові-

льно, поза дією безлічі впливових факторів. 



  

При русі до мети у соціальних системах, завдяки наявності 

зворотних зв'язків, можуть виникати нестійкі й хаотичні стани, у 

цьому випадку мова йде про соціально-економічну структуру 

споживчого попиту. Сучасна наука може оцінити ймовірність рі-

зних варіантів, але не може дати однозначну відповідь, яке зі ста-

нів буде мати місце. При застосуванні синергетичного підходу 

відмовляються від однозначного пророкування варіанта розгля-

нутої структури, що відрізняє його від методології традиційної 

економіки. Суттю даного підходу є вивчення кінцевого рівноваж-

ного стану системи, що виник на основі її внутрішньої самоорга-

нізації. 

 

Атрактори як виразники прояву самоорганізації в 

хаотичній системі споживчого попиту. 

Виникає питання: як досліджувати систему в її нестійкому 

стані? Синергетичний підхід представляє можливість досліджува-

ти її на траєкторії зміни до чергового стаціонарного стану, асимп-

тотичним чином наближаючись до нього. Такий асимптотичний 

стійкий стаціонарний стан називають атрактором (від лат. 

attraho – притягую до  себе),  це точка тяжіння, деяка область, до 

якої притягуються, до якої сходяться всі можливі траєкторії змі-

нювання або руху системи [70]. 

Зміна зовнішніх або внутрішніх управлінських параметрів 

системи переводить її з одного атрактора до іншого. Дослідження 

сутності поняття «атрактора» стосовно систем, яким властиві 

процеси самоорганізації, приводять до висновків, які надають 

конкретні рекомендації для практичного застосування при дослі-

дженні такої дисипативної системи як соціально-економічна 

структура споживчого попиту. 

Атрактори, на відміну від інших застосовуваних у науці ме-

тодів відображення досліджуваних явищ, відрізняються рядом 

властивостей, серед яких найважливішою є їх інваріантність. Це 

означає, що система рухається до свого чергового стану – атрак-



  

тору певною траєкторією незалежно від початкових умов, з яких 

почався рух її до чергового атрактору. Ця властивість свідчить 

про те, що для атрактора не має значення, якими були первісні 

умови існування системи, у тому числі – її попереднього нестій-

кого стану. Можна із упевненістю припускати такий характер 

протікання процесів самоорганізації, коли кожний новий стан 

структури попиту є як слідство вибору, як мінімум, одного із двох 

варіантів у кожній крапці розгалуження можливих варіантів, що 

дозволяє вважати подібну природу самоорганізації процесів бі-

фуркаційною (від біфуркація – роздвоєння, поділ [87]). Визначи-

вши, що система перебуває на атракторі, не важливо, з якої точки 

дана система просувалася до нього.  

Властивість інваріантності має те важливе значення, що за-

вдяки ньому може бути зроблений крок до пояснення необорот-

них явищ. Необоротність, на перший погляд, може й суперечити 

традиційному сприйняттю розвитку систем на основі твердої вза-

ємозумовленості явищ, яка лежить в основі наукового методу пі-

знання. Але відносно дисипативних систем взаємозумовленість 

явищ просто реалізується тим, що перехід системи з одного ста-

ціонарного стану в інший супроводжується випадковим вибором 

одного з двох можливих шляхів в кожний момент часу. Цей про-

цес називаний процесом «перемежовування» (від рос. – «переме-

жаемость»)  укладається з того, що в системі, що розвивається 

цим шляхом, ділянки хаотичного руху чергуються (перемежову-

ються) з ділянками майже періодичного руху.  

Виходячи з цього можна при дослідженні системи форму-

вання внутрішньої структури споживчого попиту описувати її 

будь-який поточний стан  на основі уявлення про його структуру 

в черговому стаціонарному стані, характеристику якого допомо-

жуть представити заздалегідь відомі атрактори, до яких в кінце-

вому вигляді просувається система. Представимо схемою на рис. 

4.7 процес формування атракторів на основі самоорганізації хао-

тичної системи. 



  

  

 
Рис. 4.7. Загальна схема внутрішніх перетворень  
у хаотичній системі в процесі її самоорганізації 

 
Завдяки такому висновку з'являється можливість досліджен-

ня соціально-економічних систем, до яких відносимо й структуру 

споживчого попиту в умовах стратифікованого суспільства. 

У даному разі саме й залишається можливість використання 

при вивченні невідомих явищ (у нашому випадку – результату 

взаємодії чинників структури споживчого попиту у стратифікова-

ному суспільстві) узагальнених показників, які цілком відповіда-

ють завданню визначення атракторів руху або змінюваності дос-

ліджуваної системи. 

Стосовно конкретного завдання дослідження товарообігу як 

показника здійснення соціальної політики підприємства на ринку 

споживання в стратифікованому суспільстві схема взаємодії вка-

випадкове явище 

нестійкий стан 

хаос 

самоорганізація 

атрактори стану самоорганізації 



  

заних категорій набуває наступного характеру, відображеного на 

рис. 4.8. 

 

 
 

Рис. 4.8. Схема дослідження атракторів соціальної політики  
підприємств на ринку споживання в стратифікованому  

суспільстві  (овалами позначено процеси, а прямокутниками – 
явища та показники) 

 
Дослідження атракторів соціальної політики підприємств як 

стаціонарних станів споживчому ринку за приведеною вище схе-

мою дає можливість визначати збутову та цінову політику підп-

риємств на основі розрахунків очікуваного товарообігу, який фо-

рмує основні економічні показники діяльності підприємств. Оче-

видно, що вибір характеристик чи показників стану системи, які 

можуть бути використані у якості її атракторів, залежить від того, 

наскільки такі характеристики або показники можуть бути вста-

новлені, тобто від того, чи є необхідна для цього інформаційна 

база. Сучасний стан соціальних досліджень стратифікації суспі-
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льства, особливо – його проявів на ринку споживання поки що не 

дає повної картини того, як можна було б застосувати розрізненні 

і значною мірою узагальнені знання для цілей планування і 

управління діяльністю комерційного підприємства. 

Очевидно, що для створення ефективного механізму діяльно-

сті підприємства на споживчому ринку необхідно розуміння ти-

пології та створення певного набору атракторів споживчого попи-

ту у стратифікованому суспільстві. 

 

Формування атракторів загальних економічних 

процесів формування ринку споживання. 

Загальні економічні процеси, що впливають на структуру і 

обсяг ринків споживання, за своєю природою є такими ж хаотич-

ними, як і процес формування споживчого попиту. Єдина приро-

да цих двох процесів полягає в тому, що, по-перше, вони форму-

ються під впливом безлічі всіляких чинників, а по-друге, що вони 

з’являються перед суспільством у певній формі, що складається в 

результаті самоорганізації. Завдання дослідника полягає в тому 

що б вірно визначити ті риси  цих явищ і процесів, які відобра-

жають саме результат їхньої самоорганізації у вигляді певного 

атрактора. 

Так, незважаючи на величезну кількість загальних соціально-

економічних чинників, є доволі продуктивним їхній кінцевий 

вплив на споживчий попит розглянути через такі узагальнюючі 

показники: 

● індекси цін виробників товарної продукції; 

● індекси роздрібних цін товарів; 

● індекси середньої заробітної плати в суспільстві чи регіоні. 

Зіставимо офіціальні дані [25] щодо динаміки загального 

зростання індексів цін виробників продукції (Ів) із індексами 

споживчих цін товарів (Іц) в цілому в Україні і приведемо їх у 

стовпцях 3 і 4 табл. 4.3, а у стовпці 5 таблиці приведемо абсолют-

но різницю цих індексів (Іц – Ів). 

 



  

Таблиця 4.3  
Зіставлення індексів приросту цін виробників з індексами приросту 

споживчих цін в Україні в період 2003-2012 років 
 

Рік Індекс цін виробни-
ків продукції до по-
переднього року у %  
– Ів 

Індекс змінювано-
сті споживчих цін 
до попереднього 
року у % – Іц 

Різниця 
Іц – Ів 

2003 11,1 8,2 –2,9 
2004 24,1 12,3 –11,8 
2005 9,5 10,3 +0,8 
2006 14,1 11,6 –2,5 
2007 23,3 16,6 –6,7 
2008 23,0 22,3 –0,7 
2009 14,3 12,3 –2,0 
2010 18,7 9,1 –9,6 
2011 14,2 4,6 –9,6 
2012 0,3 –0,2 –0,5 

    

Для більш детального розгляду та розмежовування тенденцій 

змінюваності досліджуваних показників відобразимо у графічно-

му вигляді динаміку змінюваності саме різниці індексів спожив-

чих цін та цін виробників (∆І = Іц – Ів) на рис. 4.9. Дані представ-

леного варіаційного ряду демонструють поперемінне змінювання 

трендів зростання розглянутих індексів, що дає можливість пе-

редбачення наступних змін даної різниці, що відображає аналогі-

чні коливання торговельної маржі комерційних підприємств. За-

галом, зростання індексів цін виробників випереджає зростання 

індексів роздрібних цін, але зміна кута нахилу кривої може мати 

своє пояснення. На користь такого висновку говорить те, що най-

менше перевищення зростання індексу цін виробників (найвищі 

точки графіку), що відбувалося , наприклад, у 2005 і 2008 роках, 

пов’язані з подіями, які можуть бути враховані при визначенні 

очікуваних обсягів товарообігу на споживчому ринку. 



  

 
 

Рис. 4.9. Варіаційний ряд змінюваності різниці індексів  
споживчих цін і цін виробників продукції ∆І  

у період 2003-2012 років 
 

Перший з даних двох років характеризується піком політич-

ної кризи в Україні, пов'язаної з переходом влади від однієї полі-

тичної сили до іншої, що супроводжувався жорстким протисто-

янням, яке відбилося не тільки в політичній, але також у соціаль-

ній, економічній і навіть виробничій сферах. Другий із зазначених 

років, 2008-й – є роком піка фінансово-економічної кризи. 

Наведені дані приводять до такого висновку, що в подібні 

кризові періоди виробнича сфера різкіше реагує на зміну соціаль-

но-економічної структури споживання, сповільнюючи швидкість 

приросту цін виробників у порівнянні зі швидкістю приросту цін, 

здійснюваного продавцями товарів. 
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Різницю індексів зіставних цін товарів у % і зіставної серед-

ньої заробітної плати наведемо у вигляді графіка на рис. 4.10. 

 

 
 

Рис. 4.10. Варіаційний ряд змінюваності різниці індексів  
зростання цін виробників продукції та споживчих цін ∆І,  

цін виробників і заробітної плати  у 2009-2013 роках 
 

Цей графік показує, що при встановленні очікуваних зру-

шень споживчого попиту можна зіставляти динаміку зростання 

різниці індексів цін виробників і продавців з індексами доходів 

споживачів для отримання найкращого передбачуваного резуль-

тату. Приведені й інші подібні узагальнення складних і хаотичних 

за своєю природою процесів, що відбуваються в суспільстві, за-

вдяки їхнього відображення за допомогою атракторів як показни-
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ків їх стаціонарного стану стають базою більш надійного прогно-

зування товарообігу підприємств на споживчому ринку. 

 
Формування атракторів споживчих уподобань сто-

совно торговельних форматів підприємств. 
Взагалі політика підприємств, спрямована на утримання на 

споживчому ринку, вимушена формуватися з урахуванням дію-

чих тенденції просторової організації торгівлі, згідно з якою ма-

ють місце: 

1) подальша концентрація торгівельних закладів у центрах 

великих міст, незважаючи на жорсткість конкуренції; 

2) розташування великих супермаркетів та гіпермаркетів по-

за межами центрів міст, у приміській зоні, вздовж транспортних 

магістралей тощо; 

3) просування торговельних підприємств великих і середніх 

форматів у міста з населенням від 40 до 100 тисяч мешканців;  

4) збереження дрібних торгівельних підприємств у селищах і 

селах – центральних садибах селищних і сільських рад при при-

пиненні діяльності дрібних торгівельних точок на території сіл 

поза межами центральних садиб; 

5) почастішання переорієнтації профілю дрібних комерцій-

них підприємств у містах залежно від переорієнтації потоків по-

купців у зв'язку з розвитком великих форматів торгівлі. 

Проте, з полю зору менеджменту підприємств не повинні ви-

падати питання, пов’язані з вибором певного торговельного фор-

мату підприємства і тим, як він впливає на процеси споживання.  

Розглянемо підхід до визначення атракторів споживчих упо-

добань стосовно торговельних форматів підприємств, які теж мо-

жна враховувати при управлінні стійкістю підприємства на спо-

живчому ринку. Такі атрактори, очевидно, формуються не зовсім 

незалежно, а з урахуванням атракторів хаотичних загальних еко-

номічних процесів. Тому схема встановлення і використання та-

ких атракторів повинна мати наступний вигляд, показаний на рис. 

4.11. 



  

 
 

 

Рис. 4.11. Коло встановлення й використання атракторів  
споживчих уподобань стосовно торговельних форматів  

підприємств 
 

Як торгівельний формат комерційного підприємства врахо-

вується масовим споживачем свідчать дані соціологічних обсте-

жень характеру прийняття рішення щодо здійснення покупки в 

залежності від торговельного формату підприємства, приведені в 

табл. 4.4. Як бачимо, лише незначне змінення статусу торговель-

ного закладу з «типового» на «з розширеним асортиментом» при-

зводить до підвищення частки приблизно запланованих покупок 

відвідувачем закладу з 6 до 18% (рядок 3), а усього запланованих 

покупок (сума рядків 3 і 5) – з 36 до 44%.  

Очевидно, що серед великої кількості чинників, що розріз-

няють торговельні підприємства різного формату, можна відзна-

чити такі, що перш за все формують те внутрішнє середовище 

торговельного закладу, що впливає на вибір покупця. Це зале-

жить і від фірмового стилю, якості мерчандайзингу, рівня органі-

заційної культури тощо. 
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Таблиця 4.4 
Характер прийняття рішень щодо покупки в залежності  

від торговельного формату підприємства 
 

Тип рішення щодо  
здійснення покупки 

Пропорції у %  

Традиційний 
супермаркет 

Із розширеним 
асортиментом 

1. Незаплановані 60 53 
2. Такі, що прийняті на 
заміщення потрібних 
товарів 

 
 

4 

 
 

3 
3. Заплановані у загаль-
ному вигляді 

6 
 

18 
 

4. Загалом рішень, що 
спонтанно прийняті у 
місцях продажу 

70 
 
 

74 
 

5. Попередньо сплано-
вані 
рішення 

30 26 

РАЗОМ 100 100 
 

● Для дослідження наявності впливу внутрішніх чинників 

організації торгівлі у комерційних підприємствах на змінюваність 

торговельного обігу скористаємося даними щодо площі та облад-

нання 32 торговельних підприємств єдиної мережі, а саме: 

загальна площа торговельного підприємства; 

площа торговельного залу; 

площа складу; 

площа сухого стелажного обладнання в торговельному залі; 

площа холодильного обладнання. 

Дані щодо товарообігу торговельних підрозділів Торговель-

ної фірми та характеристика їх приміщень приведено в табл. 4.5. 

 

 



  

Таблиця 4.5 
Дані щодо товарообігу торговельних підрозділів Торговельної 

фірми та характеристика їх приміщень* 
 

№ 

Товаро-

обіг, тис. 

грн. (Y) 

Площа 

загальна, 

м
2 
 

Площа 

торговель-

ного залу, 

м
2
 

Площа 

стелажів  

м
2
 

Площа 

холодиль-

ників, м
2
 

1 10304,4 1065,2 960,0 507,8 144,9 

2 5142,4 1638,0 1010,0 383,4 38,5 

3 14055,0 2220,8 1257,0 527,1 82,5 

4 18342,8 1606,0 1200,0 560,9 142,8 

5 9221,0 1654,4 948,0 366,6 76,9 

6 5471,5 1690,0 1000,0 415,5 144,1 

7 14388,9 2504,0 1500,0 690,0 162,0 

8 5473,4 992,0 763,0 286,7 76,4 

9 8582,4 2169,4 1357,7 168,0 120,0 

10 11671 1694,5  1016,0 430,0 91,8 

11 6932,1 1311,9 916,0 361,2 76,6 

12 9736,2 1822,0 1300,0 335,2 112,0 

13 7665,1 1248,4 960,0 450,9 157,6 

14 19943,0 2111,9 1391,6 890,6 217,5 

І так далі 
* З огляду на конфіденційний характер інформації назви конкретних підп-

риємств не наводяться 

 

Визначимо наступні показники характеристики торгових  

приміщень у якості факторів – аргументів впливу на споживчі 

уподобання покупців: 

Х1 – площа торговельного залу; 

Х2 – коефіцієнт розширення загальної площі приміщень до 

площі торговельного залу;  

Х3 – питома вага площі стелажного обладнання у торговому 

залі; 

Х4 – питома вага площі холодильного обладнання у торгово-

му залі. 



  

Відповідно за функцію Y візьмемо показник товарообігу під-

приємства. 

Отримані фактичні дані зведено до виду, потрібного для за-

стосування методів кореляційно-регресійного дослідження, що 

представлено в табл. 4.6.  

 
Таблиця 4.6 

Вихідні дані для кореляційного дослідження впливу визначених 
факторів X1 … X5 на товарообіг підприємств Y 

 
№ Y X1 X2 X3 X4 

1 10304,4 960,0 1,11 0,53 0,15 

2 5142,4 1010,0 1,62 0,38 0,04 

3 14055,0 1257,0 1,77 0,42 0,06 

4 18342,8 1200,0 1,39 0,47 0,12 

5 9221,0 948,0 1,74 0,39 0,08 

6 5471,5 1000,0 1,69 0,42 0,14 

7 14388,9 1500,0 1,67 0,46 0,11 

8 5473,4 763,0 1,30 0,38 0,10 

9 8582,4 1357,7 1,60 0,12 0,09 

10 11671,0 1016,0 1,67 0,42 0,09 

11 6932,1 916,0 1,43 0,39 0,08 

12 9736,2 1300,0 1,40 0,26 0,09 

13 7665,1 960,0 1,30 0,47 0,16 

14 19943,0 1391,6 1,51 0,64 0,31 

І так далі 

Коефіцієнт кореляції 0,680 0,269 0,509 0,599 

 
Для наочності представимо фрагменти розташування геомет-

ричного місця точок, що відображають можливі парні функціона-

льні зв’язки факторів, що розглядаються (так звані «кореляційні 

поля», у вигляді рис. 4.12.  

 

 



  

 
а) 

 
б) 

в) г) 

 

Рис. 4.12. Кореляційні поля парної стохастичної залежності  
показника товарообігу Y від аргументів: X1, X2, X3, X4  

 

У згорнутому вигляді кореляційно значима залежність пока-

знику товарообігу підприємства в залежності від вибраних факто-

рів має вигляд наступної регресії: 

 

431 4,67860,197592,151,15081 XXXY 
.   (4.11) 

 

Отримана модель доводить наявність впливу на обсяг закупі-

вель покупцями товарів з боку факторів, таких як торгівельні 
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площі та наявність спеціального обладнання торгівельних залів, 

що складають умови більш раціональної організації торгівлі, які 

пов’язані із торговельним форматом підприємства. Це дозволяє 

зробити висновки стосовно можливості формування нормативів 

політики підприємств з метою утримання на споживчому ринку у 

частині відповідності торгівельного закладу до споживчих уподо-

бань певної страти споживачів чи населення певного населеного 

пункту чи регіону. Приклад формування подібних нормативів на 

основі інтерпретації отриманої регресії приведемо в табл. 4.7. 

Таблиця 4.7  
Атрактори споживчих уподобань у вигляді нормативів впливу  

чинників торговельного формату підприємства на його товарообіг 
 

Чинник  
впливу 

Одиниця  
виміру: 

Норматив 
впливу в 
одиницях 

виміру 

Межі  
значень 

аргументу 

Площа торгіве-
льного залу (Х1) 

тис. грн.  кварта-
льного товароо-
бороту на 1 м. кв. 

15,2 763–1390 

Питома вага 
площі сухого 
стелажного об-
ладнання (Х3) 

тис. грн. кварта-
льного товароо-
бороту на 0,01 
частки площі   

19759 0,12–0,64 

Питома вага 
площі холоди-
льного облад-
нання (Х4) 

тис. грн. кварта-
льного товароо-
бороту на 0,01 
частки загальної 
площі     

6786 0,04–0,31 

 

При встановлення нормативів масових процесів споживання, 

параметри яких неможливо визначати на основі кореляційно-

регресійних методів, необхідно застосування методів визначення 

атракторів таких процесів на основі синергетичного підходу. 



  

Визначення атракторів хаотичних процесів спожи-

вання на основі функції Пуанкаре. 

У якості одного з методів визначення параметрів внутрішньої 

самоорганізації структури споживчого попиту пропонується ви-

користання методу точкових відображень, який  реалізується в 

системі декартових координатах, в якій ордината відображає зна-

чення дослідженої функції у будь-який момент часу, а абсциса – у 

наступний момент [10]. Згідно з цим методом досліджують не са-

му фазову траєкторію руху системи, а її відображення на січну 

площину – так званий перетин Пуанкаре – геометричне місце то-

чок, одержуваних перетинанням фазової траєкторії системи із сі-

чною площиною при підході до останньої з одного будь-якого 

боку [40].   

Відомо, що якщо простір декартових координат перетнути 

січною площиною під кутом у 45 градусів, то точки, розташовані 

на бісектрисі кута, відображають рівність значень досліджуваного 

процесу в разі їх зіставлення одне з одним. Точки, що розташо-

вуються в один чи інший бік від бісектриси, означають певну 

еволюцію системи, яку описують за допомогою відображення 

Пуанкаре [40], яке має наступний вигляд: 

 
)(1 nn XFX  ,                       (4.12) 

де Xn – координата перетинання фазової траєкторії із січною 

площиною у n-й момент часу; 

Xn+1 – координата перетинання фазової траєкторії із січною 

площиною у (n+1)-й момент часу. 

Траєкторія точок досліджуваного процесу навколо січної 

прямої, що отримана за достатню кількість розглянутих моментів 

часу, можна інтерпретувати на предмет стаціонарності досліджу-

ваного процесу і, в разі отримання статистично підтвердженого 

певного образу, визначати його атрактори, які можна використо-

вувати в якості нормативів. 

 ● Продемонструємо успішний приклад застосування даного 

підходу при дослідженні коливань обсягів споживання по днях 



  

тижня, для чого в табл. 4.8 приведемо фрагмент вихідних даних, 

отриманих при проведенні досліджень у низці супермаркетів. 

 

Таблиця 4.8 
Дані щодо коливань добової  виручки  

(відносно до найменшого значення, прийнятого за 1) 
 

День тижня 
Дані з щоденної виручки по днях тижня 
(відносно найменшої виручки, рівної 1) 

1 2 3 І т.д. 
1. Понеділок 
2. Вівторок 
3. Середа 
4. Четвер 
5. П’ятниця  
6. Субота 
7. Неділя 

1,035 
1,226 
1,091 
1,162 
1,188 
1,391 
1,262 

1,113 
1,055 
1,088 
1,124 
1,290 
1,353 
1,033 

1,000 
1,129 
1,145 
1,117 
1,296 
1,277 
1,060 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

 
Відповідно до методики точкового відображення варіативний  

ряд з табл. 4.8 представимо в табл. 4.9. у вигляді, необхідному для  

побудови точкового відображення згідно з формулою (4.12). 

 

Таблиця 4.9 
Вихідні дані для точкового відображення процесу хаотичних  

коливань обсягів добового продажу товарів 
1-й тиждень 2-й тиждень І так далі 

Точка Xn Xn+1 Точка Xn Xn+1 Точка … … 

1-пон. 

2-вівт. 

3-сер. 

4-четв. 

5-п’ят. 

6-суб. 

7-нед. 

1,06 

1,035 

1,226 

1,091 

1,162 

1,188 

1,391 

1,035 

1,226 

1,091 

1,162 

1,188 

1,391 

1,262 

8-пон. 

9-вівт 

10-сер. 

11-четв. 

12- п’ят. 

13-суб 

14-нед. 

1,262 

1,113 

1,055 

1,088 

1,124 

1,29 

1,353 

1,113 

1,055 

1,088 

1,124 

1,29 

1,353 

1,033 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

  

 

Безліч циклів коливань добових продажів приведемо на рис. 

4.13, а їх усереднення у вигляді атрактору – на рис. 4.14.  



  

 

Рис. 4.13. Точкове відображення хаотичного процесу 
самоорганізації структури споживчого попиту по днях тижня 

 

 

 
 

Рис. 4.14. Атрактор процесу коливання добового споживання 
по днях тижня  
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Отримане узагальнення є доволі надійним інструментом 

встановлення планових значень бюджетів з обсягів продажу і за-

лежних від цього багатьох інших показників.  

Стійкість даного атрактору перевірена протягом двох років, 

що демонструє графік на рис. 4.15, на якому показано, що за два 

роки лише дещо змінилися цінові параметри процесу, тоді як пра-

гнення до набуття стійкого стану хаотично змінюваного парамет-

ру зберігається. 

 

 

Рис. 4.15. Еволюція атрактору процесу самоорганізації 
споживчого попиту по днях тижня  

для 2008-го та 2011-го років 
 

Аналогічно можуть бути побудовані атрактори інших проце-

сів, наприклад, щомісячної змінюваності індексів обсягів спожи-

вання різних груп товарів, як це представлено для двох груп това-

рі на рис. 4.16. 
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Рис. 4.16. Атрактор змінюваності щомісячних індексів 
споживання двох груп товарів: фруктів та м’яса 

 
 

Таким чином, будь-яка можливість більш-менш чинного 

опису коливань у зовнішньому середовищі у вигляді кореляцій-

них моделей, атракторів самоорганізації хаотичних процесів та 

іншими засобами значно підвищує очікування майбутніх змін, що 

створює базу управління стійкістю на основі парадигми перед-
бачення.  

 
 

 

 

 

 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

Фрукти М'ясо 



  

4.3. Заходи з підтримки стійкості  
підприємства на споживчому ринку  

за парадигмою передбачення  
 

 

Товарооборот і прибуток як критерії становища під-

приємства на споживчому ринку.  

Очевидно, що показник товарообороту підприємства не тіль-

ки залежить від стану споживчого ринку, але також є результатом 

діяльності самого підприємства на споживчому ринку. Тобто, фо-

рмально показник товарообороту ТО є функцією кортежу показ-

ників, що включає  дві множини чинників: a – що відображають 

структуру споживчого попиту в умовах даного стану стратифіка-

ції споживача; b – що відображають заходи підприємства, здійс-

нювані на споживчому ринку з метою вираховування соціальної 

структури його стратифікації, тобто: 

  baТО , ,                                  (4.13) 

де кожен з елементів a і b належить до кінцевого ланцюжку 

перелічених чинників. 

Значення чинників а у тій чи іншій мірі можуть бути визна-

чені системою нормативів, що відображають атрактори спожив-

чого попиту в умовах стратифікованого суспільства, а значення 

чинників b формуються в процесі реалізації підприємством влас-

ної політики з підтримки стійкості на споживчому ринку. 

Сам показник товарообороту підприємства є, безумовно, 

найзначнішим, він формує межі отримання прибутку та всіх пока-

зників витрат, перш за все, фонду оплати праці, що є найважли-

вішою умовою функціонування підприємства.   

Практично ж, в умовах нинішнього стану ринку споживання 

торговельні підприємства працюють як на рівні найменшого 

отриманого прибутку, так і при від’ємній рентабельності, коли 

діяльність на рику не забезпечує отримання прибутку. Втім, фун-

кціонування підприємства залишається доцільним, поки за раху-



  

нок коштів від реалізації формуються необхідні фонди відтворю-

вання виробничого й торговельного процесу на майбутні періоди. 

Таким чином, в сучасних умовах діяльності підприємств, окрім 

товарообороту, другим за важливість показником стає  прибуток 

підприємства П.  

Стратегії підприємства щодо підтримки необхідного товаро-

обороту можуть супроводжуватися різними трендами змінювано-

сті прибутку П, як це схематично відображено на рис. 4.17. 

  

 
 

Рис. 4.17. Варіанти змінюваності прибутку П при різних  
стратегіях підприємства з підтримки товарообороту ТО  

на споживчому ринку 
 

Приведемо в табл. 4.10 декілька прикладів стосовно заходів з 

підтримки стійкості, яких додержуються підприємства в залежно-

сті від наявних тенденцій змінюваності показників товарообороту 

і прибутку. 

Пропорційна залежність; 

Поступове зменшення приросту прибутку; 

Від’ємна залежність в разі нерентабельної продукції; 

Встановлений мінімум прибутку П* 

П 
П* 

Т



  

Таблиця 4.10 

Заходи з підтримки стійкості в залежності від тенденцій змінюва-

ності показників товарообороту і прибутку 

 
Змінюваність 

показників 

Характеристика умов ринку  

і заходів з підтримки стійкості підприємства 

Товаро-

оборот 

(ТО) 

Прибу-

ток (П) 
Умови споживчого ринку 

Заходи з підт-

римки стійкості 

підприємства 

Зростає Зростає Недостатня товарна  насиче-

ність, доходи населення пере-

ганяють споживчі ціни, індекс 

яких перевищує індекс цін 

виробників 

Загальні заходи 

рекламного ха-

рактеру без зна-

чних додатко-

вих витрат 

Не змі-

нюється 

Недостатня товарна  насиче-

ність, однакові темпи зрос-

тання доходів населення,  

споживчих цін та цін вироб-

ників 

Загальні і спеці-

альні заходи 

рекламного ха-

рактеру, індиві-

дуалізація збуту 

Змен-

шується 

Недостатня товарна  насиче-

ність, доходи населення відс-

тають від роздрібних цін, ін-

декси яких перевищують ін-

декси цін виробників 

Загальні і спеці-

альні заходи 

рекламного ха-

рактеру, індиві-

дуалізація збуту 

Не змі-

нюється 

Зростає Ринок насичений, зростання 

доходів населення переганяє 

зростання роздрібних цін, ін-

декс споживчих цін переви-

щує індекс цін виробників 

Загальні заходи 

рекламного ха-

рактеру без зна-

чних додатко-

вих витрат 

Не змі-

нюється 

Ринок насичений, темпи зрос-

тання доходів населення дорі-

внюють темпам зростання 

роздрібних цін та цін вироб-

ників  

Управління 

зв’язками з клі-

єнтами (CRM) 

Змен-
шується 

Ринок насичений, зростання 
доходів населення відстає від 

зростання роздрібних цін, ін-

декси цін виробників переви-

щують індекси цін виробників 

Управління 
зв’язками з клі-

єнтами (CRM), 

м’яка дисконтна 

політика 



  

Продовження табл. 4.10 
Змен-

шується 

Зростає Ринок конкурентний, зрос-

тання доходів населення пере-

ганяє зростання роздрібних 

цін, індекс споживчих цін пе-

ревищує індекс зростання цін 

виробників 

Управління 

зв’язками з клі-

єнтами (CRM), 

м’яка дисконтна 

політика 

Не змі-

нюється 

Ринок конкурентний, зрос-

тання доходів населення дорі-

внює зростанню роздрібних 

цін, індекси цін виробників і 

продавців приблизно однакові 

Управління 

зв’язками з клі-

єнтами (CRM), 

розвинута  дис-

контна політика 

Змен-

шується 

Ринок товарів конкурентний,  

зростання доходів населення 

відстає від зростання роздріб-

них цін, індекси цін виробни-

ків перевищують індекси цін 

виробників 

Управління 

зв’язками з клі-

єнтами (CRM), 

розвинута дис-

контна політика 

з урахуванням 

стратифікації 

суспільства 

 

Концептуальна модель управління стійкістю підп-

риємства на споживчому ринку. 

Концептуальну модель управління стійкістю підприємства на 

споживчому ринку приведемо на рис. 4.18 у вигляді схеми, яка 

відображає склад основних параметричних блоків, елементів 

управління та напрямів інформаційної взаємодії елементів моделі.  

Внутрішнє коло приведеної моделі відображає власне контур 

управління стійкістю, а зовнішнє – процес переформатування 

структури споживчого попиту під впливом загальноекономічних 

чинників та заходів самих підприємств неспоживчому ринку. З 

одного боку, безліч загальноекономічних чинників стану еконо-

міки держави, тенденції змінюваності доходів населення, цін ви-

робників продукції, як і параметри, що відображають структуру 

стратифікації суспільства на споживчому ринку, виступають ар-

гументами стосовно показників товарообороту і прибутку, як фу-

нкцій. 



  

 

 
Рис. 4.18. Концептуальна модель управління стійкістю 

підприємства на споживчому ринку 
 

В той же час і  заходи підприємств на ринку в порядку 

реалізації ними своєї стратегії стосовно утримання на ринку, 

також є аргументами стосовно показників товарообороту та 

прибутку як функцій. 

Схема на рис. 4.18 надає уявлення стосовно загальної пара-

метричної  моделі управління стійкістю підприємства на спожив-

чому ринку в умовах стратифікації суспільства, яка складається з 

декількох наступних груп параметрів: 
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1) екзогенні параметри структури споживчого попиту в умо-

вах стратифікації суспільства (вектор екзогенних параметрів Х 

може включати структуру розподілення споживачів по стратам 

суспільства, кількісні параметри відзначення суспільних страт, 

структура споживання по окремих стратах, групах товарів, атрак-

тори споживчих уподобань стратифікованого споживання та ін.); 

2) управлінські параметри діяльності підприємства на ринку 

(вектор параметрів Рд може включати рішення стосовно підтрим-

ки структури та обсягів запасів товарів, наявності торговельних 

площ, використання торговельного обладнання тощо); 

3) управлінські параметри торгівельної пропозиції, спрямо-

вані у середовище, як результат політики підприємства на ринку 

(вектор параметрів Ртп, що може включати цінові пропозиції та 

дисконтні знижки до продажних цін, розраховані на різні страти 

споживачів); 

4)  параметри продажів, перш за все – товарооборот (вектор 

параметрів Y, як функціонал взаємодії екзогенних параметрів 

структури попиту та управлінських параметрів підприємства); 

5) параметри задоволення попиту Y*, як чинник зворотного 

зв’язку, що впливають на формування структури споживчого по-

питу у результаті реалізації соціальної політики підприємств на 

ринку. 

Таким чином, система моделей, які б описували механізм ре-

алізації соціальної політики підприємства на споживчому ринку в 

умовах його стратифікації включає: 

1) екзогенну модель залежності параметрів структури попиту 

(СП) від параметрів його задоволеності: 

 
)( *YfX 

;                                     (4.14) 

2) управлінську модель встановлення параметрів діяльності 

комерційного підприємства в залежності від параметрів продажів 

Y: 

 
)(YfРД 

;                                  (4.15) 



  

3) управлінську модель встановлення параметрів торгівель-

ної пропозиції в процесі реалізації соціальної політики підприєм-

ства з урахуванням впливу на них структури споживання у стра-

тифікованому суспільстві через систему нормативів, що відобра-

жають атрактори споживчих уподобань: 

 
))(( YfРfР ДТП 

;           (4.16) 

4) дослідницька модель встановлення залежностей результа-

тів діяльності підприємства на ринку (товарооборот, прибуток) 

від параметрів торговельної пропозиції в процесі реалізації соціа-

льної політики підприємства з урахуванням зворотного впливу 

параметрів торговельної пропозиції на обсяги і структуру спожи-

вання: 

 
),( ТПРXfY 

.                    (4.17) 

Екзогенна модель (4.14) впливу задоволеності споживання на 

параметри структури і обсягів споживчого попиту є результатом 

соціологічних та інших споріднених досліджень, які повинні за-

ймати своє місце при управлінні стійкістю підприємства за пара-

дигмою передбачення. 

Управлінські моделі (4.15) і (4.16) та система нормативів 

споживчого попиту (4.17) охоплюють єдиний комплекс взаємо-

діючих параметрів, включаючи наявність їх автокореляції, оскі-

льки параметри продажів  Y, які виступають у ролі аргументів 

управлінських моделей встановлення параметрів діяльності підп-

риємства та торгівельної пропозиції, самі є функціями управлін-

ських параметрів стосовно торгівельної пропозиції Ртп в процесі 

реалізації соціальної політики підприємства. 

 

Дисконтування продажних цін як механізм підтрим-

ки підприємства на споживчому ринку. 

У практичній діяльності підприємств на ринку дисконтуван-

ня цін все більше стає центральним інструментом підтримки сво-

го товарообороту через підвищення мотивації споживачів до при-



  

дбання товарів за зниженими цінами. Запропонована ціна товару 

Ці з урахуванням дисконтної знижки d від початкової ціни товару 

Цп є центральним елементом торговельної пропозиції підприємс-

тва і визначається за формулою: 

 

 100

100 d
ЦЦ ПІ




.               (4.18) 

 

● Для прикладу розглянемо основні параметри політики дис-

контування цін у системі супермаркетів «Абсолют» ВКФ «ЛІА». 

Загальною характеристикою дисконтної програми є те, що 

вона безстрокова і накопичувальна, здійснюється за допомогою 

спеціальної пластикової картки з штрих-кодом. Умовою прид-

бання картки – здійснення однієї покупки вартістю від 100 грн., 

що забезпечує початковий рівень дисконтної знижки у 1%. Умови 

подальшого збільшення дисконтної знижки у % від ціни товару 

наступні: 

при накопиченні суми покупок більше за 7000 грн. знижка 

дорівнює 2%; 

при накопиченні суми покупок більше за 19000 грн. знижка 

дорівнює 5%. 

Дійсність системи дисконтування у супермаркетах «Абсо-

лют» підтверджена декількома роками її функціонування, знач-

ною кількістю користувачів – більше за 250 тисяч покупців та ві-

дмічуваними позитивними збільшення частоти здійснення поку-

пок, суми разового чеку, утримання власного покупця та ін. 

 В той же час з результатів застосування подібних дисконт-

них систем можна зробити наступні важливі висновки: 

1) підприємства йдуть на доволі значні дисконті знижки цін 

(іноді до 7%), розраховуючи на отримання позитивних результа-

тів своїх заходів соціального характеру стосовно покупців; 

2) в той же час підприємства не в змозі передбачити дійсні 

економічні наслідки дисконтування цін, що й відображає доволі 



  

млява система торговельних пропозицій, яка практично не врахо-

вує структуру стратифікованого споживача, а тому діючі системи 

не використовують потенціал можливостей реалізації соціальної 

політики підприємства на споживчому ринку; 

3) для більш рішучої та економічно обґрунтованої соціальної 

політики підприємства на споживчому ринку необхідно викорис-

товувати більш розвинений економічний механізм, який би 

зв’язував у єдине параметри дисконтування з параметрами ре-

зультативності діяльності підприємства. 

Очевидно, що здійснення політики підприємства з утримання 

на споживчому ринку в напрямку залучення додаткового покупця 

засобами дисконтування торговельних цін завжди залишається 

актуальним. Але її здійснення сполучено з постійним пошуком 

рівня дисконтування цін продаваних товарів, який би забезпечу-

вали баланс потреб продавців і можливостей споживання у стра-

тифікованому суспільстві. 

Рівень дисконтування ціни може мати свої межі та здійсню-

ватися або одноразово, або частково в межах передбаченої зниж-

ки. Таким чином, ціна може змінюватися як пропорційно, так і за 

іншими законами змінюваності. У формальному вигляді характер 

змінюваності ціни у ролі аргументу впливу на очікуваний обсяг 

продажів, може бути відображена моделлю, представленою на 

рис. 4.19.  

 Прямолінійна пряма на графіку, позначена літерою а,  відо-

бражає пропорційну змінюваність цін та обсягів споживання як в 

процесі зростання так і зниження значень цих показників. Фраг-

мент випуклої кривої в відображає таку тактику  узгодження змі-

нюваності цін товарів із динамікою обсягів споживання, коли: 

а) при зростанні темпів нарощування обсягів споживання 

зростання цін товарів йде більш швидкими темпами; 

б) при зменшенні темпів зростання споживання – знеціню-

вання товарів відстає від пропорційного процесу. 



  

Фрагмент увігнутої кривої с відображає таку тактику узго-

дження змінюваності цін товарів із динамікою обсягів споживан-

ня, коли: 

а) при зростанні темпів нарощування обсягів споживання 

зростання цін товарів йде із запізнюванням; 

б) при зменшенні темпів зростання споживання – знеціню-

вання товарів йде прискореними темпами. 

 

 
 

Рис. 4.19. Характер змінюваності дисконтної ціни у ролі 
аргументу впливу на обсяг продажів товарів: 

 а – пропорційний; в – випуклий; с – увігнутий. 
 

Очевидно, що наведена на рис. 4.19 модель узгодження цін 

товарів і рівня споживання не формується лише тактичними мір-

куваннями суб'єктів продажу (комерційних підприємств) і спожи-

вання (населення) в ізольованому режимі, поза впливом інших 

факторів. Серед безлічі об'єктивних зовнішніх факторів, що ви-

значають тактику ціноутворення в умовах змінного характеру 

споживання, найважливішим є той вплив, який виявляє на даний 
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процес динаміка цін виробників продукції, що направляється в 

торговельні мережі як товари широкого вжитку. Динаміка цін у 

сфері виробництва сама є функцією численних факторів, що фор-

муються в умовах конкретної ситуації стану економіки країни в 

цілому або її галузей у цей момент часу. Виходячи з цих мірку-

вань важливо при здійсненні заходів соціальної політики на спо-

живчому ринку визначати межі дисконтування, яке може здійс-

нюватися: 

в межах прибутку у складі початкової продажної ціни това-

ру; 

в межах прибутку у складі кінцевої ціни продажу товару в 

разі отримання економії від зменшення умовно-постійних витрат 

у складі собівартості товару; 

за межами прибутку, тобто при збитковості продажу даного 

товару за дисконтною ціною 

Характер взаємодії параметрів ціни товару, дисконту і при-

бутку у складі ціни визначимо схемою, приведеною на рис. 4.20. 

Згідно зі схемою на рис. 4.20 частка прибутку у складі почат-

кової продажної ціни товару при її дисконтуванні звичайно зме-

ншується, якщо величина дисконту (дисконт 1) не перевищує ве-

личини прибутку.  

В разі ж, якщо величина дисконту перевищує частку прибут-

ку у початковій ціні товару (дисконт 2), то при початкових витра-

тах у складі товару можуть створюватися навіть збитки. В разі ж, 

якщо дисконтна ціна забезпечує зростання обсягів продажів това-

ру, то відповідно зменшується частка витрат у складі дисконтної 

ціни, оскільки основна частка витрат, пов’язаних з обертом това-

ру у торговельній сфері, є за своєю суттю постійними (умовно-

постійними). У такому разі у складі дисконтної ціни може знов 

відтворюватися прибуток (прибуток 2).  

 



  

 
 

Рис. 4.20.  Характер взаємодії ціни товару, дисконту  
і прибутку в складі ціни 

 

 

Еластичність товарів як об’єктивна основа управ-

ління стійкістю на споживчому ринку за парадигмою 

передбачення. 

Об'єктивно еластичність попиту за ціною товарів є більш 

значною за поширену думку, що еластичність – лише теоретична 

категорія.  Про це свідчать дані про доволі різний рівень цін на ті 

ж самі товари в магазинах, що різняться розмірами й обсягом то-
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варообігу, а також про значну різницю цін на одні й ті ж товари у 

звичайних і статусних торговельних закладах.  

● Для ілюстрації цього зіставимо, наприклад,  ціни на деякі 

товари – продукти щоденного споживання й делікатеси у магази-

нах наступних типів: 

статусний торговельний заклад типу «SPAR» (gourmet) із 

значною торговельною площею і обсягом денного товарообігу, 

що дорівнює показників великих супермаркетів, із делікатесним 

набором продуктів;  

продуктовий магазин, гастроном з торговельною площею до 

100-200 кв. м  і товарообігом 60-80 тис. грн. щодня зі стандарт-

ним асортиментами товарів; 

супермаркет площею від 0,5 до 1,5 тис. кв. м. і щоденним то-

варообігом в 250-300 тис грн. з повним набором продуктів і супу-

тніх товарів (типу «Фуршет», «Абсолют» та ін.); 

дискаунтер типу «Кеш енд кері», наприклад – «Метро», пло-

щею більше за 4 тис. кв. м із щоденним товарообігом понад 1000 

тис грн., або середнього розміру (система закладів «АТБ») з мак-

симально широкою номенклатурою товарів, продаваних за опто-

вими цінами, або за цінами, наближеними до них;    

торговельний намет, ринковий прилавок, магазин на ринку – 

суб'єкт приватного підприємництва, спеціалізований на певних 

групах товарів  зі значним обсягом продажів по окремих товарних 

позиціях. 

Приведемо в табл. 4.11 дані одночасного спостереження цін 

продуктів в одному місті в торговельних закладах різних типів 

(спостереження 2012-го року). 

Для більш продуктивного аналізу приведених даних відобра-

зимо наведені ціни в індексному вимірі, взявши за 1 ціни, харак-

терні для звичайних магазинів типу «гастроном», і розташуємо їх 

у наступній табл. 4.12. 

 

  



  

Таблиця 4.11 

Коливання цін продуктів у торговельних закладах 
 різних типів (за даними на 2012 рік) 

 

Найменування товару 

Ціна роздрібна у грн. по типах закладів 

Ста-

тус-

ний 

мага-

га-

зин 

Продук-

товий 

магазин, 

гастро-

ном 

Супе-

рмар-

кет 

Дис-

каун-

тер 

Торго-

ві па-

латки, 

ринко-

ві при-

лавки 

1 2 3 4 5 6 

1. Сметана упакована 

(20%), 0,5 кг 

11,8 10,8 9,6 8,9 8,4 

2. Сир голландський, 1 кг 84,0 62,0 59,0 56,0 48,0 

3. Сир «Дор-блю», 1 кг 180,0 165 145 130 100 

4. Ікра червона у банці  

 (виробництво Україна») 

140,0 120 80-90 65 50 

5. Коньяк «Таврія» (ви-

тримка 3 роки), 0,7 л  

(Бахчисарай) 

48,0 39,50 36 29,50 – 

6. Коньяк «Тирасполь», 

0,35 л (KVINT, Молдова) 

74,0 65,0 62,0 54,0 – 

7. Ковбаси варені, нату-

ральні, 1 кг (у середньо-

му) 

62,0 50,0 46,0 42,0 36,0 

8. Ковбаса твердокопче-

на, 1 кг вітчизняного ви-

робництва (у середньому) 

125,0 98,0 90,0 85,0 75,0 

9. Ковбаса твердокопчена 

імпортна 

212,0 180,0 156,0 144,0 – 

 

 

Наведені в табл. 4.11 і 4.12 дані дають можливість зробити 

певні висновки стосовно наявності стабільних уподобань спожи-

вачів стосовно типу торговельного закладу, яким вони користу-

ються, чим підтверджується наявність звичайної і статусної торгі-

влі. 

 



  

Таблиця 4.12 
Індикативні ціни товарів у торговельних закладах 

 різних типів 
 

№ 
то-
ва-
ру  

Індикативні ціни товарів по торговельних закладах  
різних типів і обсягів товарообороту 

Ста-
тус-
ний 
мага-
зин 

Гастро-
ном з 
мініма-
льним 
товаро-
оборо-
том 

Суперма-
ркет із 
середнім 
товароо-
боротом 

Дискаунтер 
із максима-
льним това-
рооборотом 

Палатка 
із міні-
маль-
ним то-
вароо-
боро-
том 

1 2 3 4 5 6 
1  
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1,09 
1,35 
1,09 
1,17 
1,22 
1,14 
1,24 
1,28 
1,18 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,98 
0,95 
0,95 
0,94 
0,85 
0,95 
0,92 
0,92 
0,87 

0,95 
0,91 
0,90 
0,88 
0,80 
0,83 
0,84 
0,87 
0,80 

0,90 
0,89 
0,87 
0,87 
– 
– 
0,72 
0,76 
– 

  1,20 1,0 0,92 0,86 0,71 
с У середньому 

 

Таким чином: 

1) має місце залежність цін від розміру торговельного закла-

ду: найбільші ціни (окрім статусних закладів, приведені у стовпці 

2) спостерігаємо в магазинах найменшого розміру (стовпець 3) і, 

навпаки, в дискаунтерах із найбільшим товарооборотом (стовпець 

5) ціни найнижчі; найнижчі ціни у торгових палатках чи магази-

нах на ринку можна пояснити тим, що щоденний обсяг продажу 

окремих товарних позицій відносно до розміру такого закладу 

доволі високий, але найбільше значення тут має наступний чин-

ник; 



  

2) очевидні прояви споживчих уподобань, пов’язані зі стра-

тифікацією суспільства на споживчому ринку: ціни у статусних 

магазинах найвищі і, порівняно з супермаркетами, що приблизно 

рівні за обсягами торгівлі, вищі в середньому в 1,2 разів, що свід-

чить про наявність стійкої клієнтури, що вибирає заклади найви-

щого ґатунку, як і про наявність суспільних шарів, що віддають 

перевагу закладам з більш низькими цінами, у тому числі таких, 

що є виключно клієнтами торговельних закладів розташованих на 

міських ринках.  

 

Визначення еластичності товарів як основний еле-

мент дисконтування роздрібних цін.  

Отримані висновки свідчать про необхідність більш широко-

го застосування дослідницьких методів при створенні необхідної 

нормативної бази еластичності товарів стосовно різних страт 

споживачів. Базою таких досліджень можуть стати накопичувані 

торгівельними підприємствами, особливо системними супермар-

кетами, статистичні дані щодо результатів здійснення ними спе-

ціалізованих програм лояльності стосовно споживачів продукції й 

товарів. Серед численних заходів у цій сфері вирішальне значен-

ня мають знижки до цін продаваних товарів, які є основою моти-

вування покупців до придбання більшого обсягу товарів і послуг 

по знижених (дисконтних) цінах.  

● Продемонструємо методологію проведення таких дослі-

джень на прикладі аналізу результатів акцій з продажу товарів за 

зниженими цінами,  що зазвичай проводяться  торгівельними за-

кладами. Основною метою проведення таких акцій, є стимулю-

вання збільшення товарообороту завдяки запровадженню знижок 

до відпускних цін, але по суті, результати таких заходів дають 

підстави для визначення еластичності різни груп товарів. 

Приведемо в табл. 4.13 фрагмент даних, які зазвичай отри-

мають в результаті проведення подібних акцій.  

 

 



  

Таблиця 4.13 

Експериментальні дані стосовно проведення акцій 

с продажу товарів за зниженими цінами (фрагмент) 

 

А
р
ти

к
у
л
 т

о
в
ар

у
 

Звичайні 

продажі 

Продажі 

за акцією 
Приріст середніх ден-

них значень для акції 

у зіставленні із зви-

чайним продажем 
Обсяг 

продажів 
Обсяг продажів 

шт. 

 
грн. шт. грн. 

У 

шт.,  

% 

 

У 

грн.,  

 

Дис-

конт, 

% 

192335 504 20 229 2856 100986 511         438 11,9 

181072 159 9 549 738 35 623 400 302 19,6 

131818 526 18 362 1 176 35 270 141 107 14,1 

92716 78 4 640 170 9017 134 109 10,8 

192338 64 2 574 668 22 960 1022 861 14,6 

93118 206 10 257 1 148 43 031 500 352 24,7 

28906 514 22 807 2 247 93 152 371 340 6,5 

10877 120 4 311 456 13 861 309 246 15,4 

56893 1 472 46 556 3 478 92 708 154 114 15,7 

149655 60 1 728 1 485 28 949 2395 1576 32,3 

111988 17 661 345 10 357 1929 1467 22,8 

129509 503 21 993 3 377 101 281 571 361 31,4 

62147 56 1 417 352 5 346 533 277 39,9 

105275 33 2 231 164 10 270 397 360 7,38 

189852 19 865 87 3 305 358 282 16,5 

133519 705 34680 3206 144192 355 316   8,5 

110789 463 33 811 980 64 194 112 90 10,3 

122676 194 8 088 404 15 280 109 89 9,27 

188410 25 2 185 34 3 031 36 39 10,3 

181072 91 6 495 248 14 314 174 120 19,1 

177803 1424 35 672 8 110 178 257 470 400 12,3 

116974 294 15 218 1 396 65 556 376 331 9,27 

93610 434 25 037 1 631 63 596 276 154 32,4 

77286 9 233 27 593 200 154 15,1 

181946 85 2 369 180 4 233 111 79 15,6 



  

А
р
ти

к
у
л
 т

о
в
ар

у
 

Звичайні 

продажі 

Продажі 

за акцією 
Приріст середніх ден-

них значень для акції 

у зіставленні із зви-

чайним продажем 
Обсяг 

продажів 
Обсяг продажів 

шт. 

 
грн. шт. грн. 

У 

шт.,  

% 

 

У 

грн.,  

 

Дис-

конт, 

% 

109071 1 111 51 537 2 234 87 077 101 69 15,9 

1775 958 57 727 2 485 129 642 30 12 13,4 

149651 81 4 702 822 37 778 987 765 20,8 

173439 257 8 194 852 22 333 257 194 17,8 

133076 718 29 062 2 329 84 565 249 213 10,3 

192255 145 4 571 432 12 939 221 205 4,99 

164274 64 2 973 185 7 727 213 180 10,0 

153018 311 6 886 742 14 216 157 122 13,5 

 

Дані табл. 4.13 містять відомості, зазвичай отримувані торго-

вельними підприємствами в процесі аналізу своєї збутової і ціно-

вої політики, які відображають дві точки попиту стосовно почат-

кової ціни та експериментальної ціни з певною знижкою (дискон-

том), що дає можливість вирахувати еластичність попиту за ці-

ною стосовно конкретного товару за формулою (4.2), у якості 

знаменника якої традиційне позначення знижки до ціни у % – ∆Ц 

позначено через  d – величину знижки (дисконту) до початкової 

ціни у %, а у чисельнику стоїть приріст обсягу продажу знеціне-

ного товару у % ∆Q, тобто коефіцієнт еластичності становить:  

 

Е = ∆Q / d.                                        (4.19) 

 

Для визначення величини еластичності спостережуваних то-

варів отримані експериментальні дані представимо в табл. 4.14 у 

вигляді, що відображає кінцеві результати проведених акцій: по-

чаткову ціну товару Ц1 (стовпчик 2), дисконт d (стовпчик 3), при-

ріст обсягу продажів за дисконтною ціною у % ∆Q (стовпчик 4) та 



  

коефіцієнт еластичності кожного товару за умовами проведеної 

акції (стовпчик 5).  

Таблиця 4.14 
Результати акцій з продажу товарів за зниженими цінами 

(фрагмент) 
 

Артикул 

товару 

Початкова 
ціна, Ц1 

Дисконт d, 

% 

Приріст 

обсягів 

продажу 

∆Q, % 

Коефіцієнт 
еластичності 

Е 

1 2 3 4 5 

192335 40,13 11,89 511 42,9 

181072 60 19,55 400 20,46 

131818 34,9 14,06 141 10,03 

92716 59,48 10,8 134 12,4 

192338 40,22 14,55 1022 70,24 

93118 49,79 24,7 500 20,24 

28906 44,37 6,5 371 57 

10877 35,92 15,39 309 20,07 

56893 31,62 15,7 154 9,81 

149655 28,8 32,3 2395 74,15 

111988 38,88 22,78 1929 84,68 

129509 43,72 31,41 571 18,18 

62147 25,3 39,9 533 13,36 

105275 67,61 7,38 397 53,79 

189852 45,52 16,54 358 21,64 

133519 49,2 8,5 355 41,76 

110789 73 10,27 112 10,9 

122676 41,69 9,27 109 11,76 

188410 99,4 10,31 36 3,49 

181072 71,37 19,12 174 9,1 

177803 25,05 12,26 470 33,33 

116974 51,76 9,27 376 40,56 



  

Артикул 

товару 

Початкова 
ціна, Ц1 

Дисконт d, 

% 

Приріст 

обсягів 

продажу 

∆Q, % 

Коефіцієнт 
еластичності 

Е 

93610 57,69 32,4 276 8,5 

77286 25,88 15,13 200 13,22 

181946 27,87 15,62 111 7,11 

109071 46,39 15,97 101 6,32 

1775 60,25 13,42 30 2,23 

149651 58,05 20,83 987 47,38 

173439 31,88 17,78 257 14,45 

133076 40,48 10,3 249 24,17 

192255 31,52 4,99 221 44,29 

164274 46,45 10 213 21,3 

153018 22,14 13,46 157 11,66 

 

Інтерпретація результатів, отриманих даних згідно з табл. 

4.14,  потребує враховувати наявність декількох типів еластично-

сті попиту певних груп товарів за ціною: прямолінійного і різного 

роду дугового (криволінійного), як це відображено на рис. 4.20, 

Прямолінійна еластичність, якщо вона має місце у дійсності, 

повністю відображається коефіцієнтом еластичності за формулою 

(4.19), що на рис. 4.20 відбиває відрізок прямої.  

Що ж стосується різного роду криволінійних проявів еласти-

чності певних груп товарів, то дані табл. 4.14 можна інтерпрету-

вати лише як кінцеві точки П і К змінюваності попиту за ціною 

товару за криволінійними законами, відображеними на рис. 4.20. 

Тобто, отримані завдяки проведеним акціям дані відобража-

ють лише початкові та кінцеві точки інтервалів змінюваності роз-

дрібних цін та обсягів продажів товарів. Але для того, щоб вияви-

ти, яким чином змінювалася еластичність товарів усередині інте-

рвалу, потрібні додаткові дослідження. 



  

 
 

Рис. 4.20. Характер прояву еластичності попиту груп  
товарів за ціною: 

П, К – початкова і кінцева точки даних експерименту. 
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Усередині інтервалів приведених кривих  коефіцієнт еласти-

чності може змінюватися, зокрема, таким чином, що він змінює 

навіть напрям з позитивного на негативний з наявністю певного  

екстремуму, або іншим чином. Тобто, криволінійні моделі прояву 

еластичності певних груп артикулів товарів потребують додатко-

вого врахування, наприклад, у вигляді поліноміального рівняння.    

Отже очевидно, що створення нормативної бази механізму 

підтримки підприємства на споживчому ринку потребує визна-

чення дійсного характеру прояву еластичності різних груп товарів 

з урахуванням того, що різні прояви еластичності формуються 

безпосередньо під впливом різних страт споживачів. 

Найпростішим способом встановлення характеру еластично-

сті попиту на товар  у залежності від знижки до його ціни – це 

проведення роздільного експерименту за різним рівнем дисконту-

вання цін, тобто визначення характеру змінюваності еластичності 

товару у відповідності з графіками на рис. 4.20 по трьох точках. 

Практично це потребує ускладнення проведення типових торго-

вельних акцій підприємств з визначення впливу дисконтування 

цін товарів на споживчий попит. 

Іншим способом визначення характеру змінюваності еласти-

чності товару (в разі прояву його дугової еластичності) є масова 

статистична обробка результатів торговельних акцій, здійснюва-

них неодноразово протягом певного періоду стосовно широкої 

номенклатури товарів. 

Завдяки широкій номенклатурі обстежуваних у процесі про-

ведення торговельних акцій товарів дані щодо їх еластичності, 

представлені в табл. 4.14, відображають значний інтервал значень 

коефіцієнта еластичності: від декількох процентів до, навіть, 87%. 

При цьому й розбіжність цін досліджуваних товарів також вимі-

рюється від декількох грн. за одиницю вимірювання обсягу прид-

бання товару до, навіть, 100 грн. З великою мірою ймовірності 

можна очікувати, що характер прояву еластичності товарів певної 

цінової  категорії може бути більш точно визначений окремо для 



  

кожної групи товарів за вказаними ознаками, що потребує попе-

редньої кластеризації отриманих результатів експериментальних 

обстежень, під якою розуміють  проведення так званого кластер-

ного аналізу (cluster analysis) – багатовимірної  статистичної про-

цедури, що впорядковує відібраний масив експериментальних 

даних чи інших об’єктів у порівняно однорідні групи (кластери) 

за вибраними ознаками [70].  

Вибрані ознаки кластеризацї товарів – рівень їх цін та коефі-

цієнт еластичності обсягів споживання за їх ціною – відобра-

жають, за своєю суттю, споживчі уподобання різних страт суспі-

льства на споживчому ринку стосовно таких чинників як ціна то-

вару, що пасує даній страті, та еластичність товару в разі застосу-

вання знижок (дисконтів) до початкових цін. Тобто, подібна клас-

терізація товарів може розглядатися як основа стратифікації сус-

пільства на споживчому ринку за ознаками рівня цін та еластич-

ності товарів. 

Технічною основою подібної стратифікації суспільства на 

споживчому ринку може вважатися створення таких угруповань 

товарів за їх ціною та еластичністю, які б відображали розподіл 

всієї сукупності вихідних даних, представлених у табл. 4.14, за 

певним формалізованим критерієм, який би доводив 

об’єктивність подібних товарних угруповань. Коректність засто-

сування формальних критеріїв формування товарних угруповань з 

певними межами стосовно цін та еластичності товарів, що вхо-

дять до їх складу, є незаперечною, оскільки будь-яке подібне 

угруповання є результатом прояву споживчих уподобань покуп-

ців цих товарів.  

Для вирішення створення угруповань товарів, подібних за 

ознаками ціни та еластичності можна використовувати автомати-

зовані методи кластеризації масивів вихідних даних за вибраними 

ознаками (наприклад,  за допомогою програми «Cluster», що ви-

користовує алгоритм «Minimum variance strategy» с метрикою ві-

дстаней «Chord distance»).  



  

Даний програмний продукт забезпечує розподіл будь-якого 

масиву вихідних даних у двомірному просторі за критерієм дося-

гнення мінімальної дисперсії (розсіяності) відстаней між всіма 

точками, згрупованими у кластери, порівняно із дисперсією всіх 

точок у вихідному єдиному масиві.  

Результат кластеризації, проведеної над представленим ма-

сивом, покажемо у графічній формі в координатному просторі, 

створеному за ознаками: ціна товару (вісь абсцис) та коефіцієнт 

еластичності товару (вісь ординат), та з  візуальним позначення 

товарів кожного кластеру певним значком (рис. 4.21).  

 

 

Рис. 4.21. Утворення чотирьох товарних кластерів  
відповідно до споживчих уподобань суспільних страт  
споживачів за ознаками ціни та еластичності товарів 
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Приведемо в табл. 4.15 характеристика отриманих чотирьох 

товарних кластерів. 

  

Таблиця 4.15 
Характеристика товарних кластерів за уподобаннями споживачів 

стосовно ціни та еластичності товарів 
 

Кла-

стер 

Поз-

начка  

Характерис-

тика спожи-

вчої страти  

Характеристика товарного 

кластера 

1  Кру-

жок 

Найнижчий 

рівень мате-

ріальної 

спроможно-

сті  

Найдешевші товари (вартістю до 

20 грн.  за 1 одиницю) з ураху-

ванням ціновим знижок при неви-

сокій еластичність їх еластичності  

(до 15%) 

2  

 

Три-

кут-

ник 

Середній 

рівень 

Товари середньої вартості (від 20 

до 80 грн. за  одиницю) з високим  

коефіцієнтом еластичності (від 30 

до 90%)  

3 Ромб 

 

Рівень вище 

середнього 

Товари середньої вартості (від 20 

до 50 грн.  за одиницю)  з коефіці-

єнтом еластичності до 20% 

4 Квад-

рат 

 

Найвищій 

рівень 

Найдорожчі товари (вартістю від 

30 до 100 грн. за одиницю) з елас-

тичністю  до 30% 

 

Для окремих товарних кластерів у відповідності із характе-

ристикою споживчих уподобань споживачів доцільно встановити 

нормативи еластичності товарів у вигляді дугових залежностей 

наступного вигляду  

 )(dfQ  ,                               (4.20) 

  

де ∆Q – очікуване зростання обсягу продажу у % в залежнос-

ті від рівня знижки (дисконту) до її його ціни; 

d – цінова знижка (дисконт), %. 



  

Вихідні дані для встановлення потрібних залежностей міс-

тять звичайні результати проведених акцій з продажу товарів за 

дисконтними цінами, що відображені в табл. 4.13 та 4.14. 

Представимо у графічному вигляді на рис. 4.22 отримані по-

ліноміальні залежності згідно з формулою (4.20).  

 

 Кластер 1  Кластер 2 

 Кластер 3  Кластер 4 

Рис. 4.22. Апроксимація залежностей зростання обсягів  
продажу товару у % до звичайного (вісь ординат) від дисконту 

ціни товару у % до початкової ціни (вісь абсцис) 
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Загальну характеристику отриманих апроксимацій товарних 

кластерів приведемо в наступній табл. 4.16. 

Таблиця 4.16 
Загальна характеристика вихідних даних, використаних при 

апроксимацій показників товарних кластерів  
 

Кластер 

Кількість 

товарів у 

групі 

дослідження 

Межі ціни 

товару у грн. 

(за одиницю 

продажу) 

Апроксимаційне 

рівняння (поліноміальна 

залежність) 

1 37 До 20  ∆Q = 4,40 d 

2 18 Від 20 до 80 ∆Q = 56,83 d 

3 24 Від 20 до 50 ∆Q = 10,77 d 

4 24 Від 30 до 100 ∆Q = 15,20 d 

 

 Отримані поліноміальні апроксимації експериментальних 

даних створюють нормативну базу урахування еластичності това-

рів різних угруповань, що надає можливості для визначення захо-

дів для утримання на споживчому ринку в межах механізму 

управління стійкістю підприємства за парадигмою передбачення. 

 

Розробка економічного механізму дисконтування 

цін з метою підтримки стійкості на споживчому ринку. 

Нормативні залежності між ціновими знижками і збільшен-

ням обсягів закупівель товарів різних угруповань дають також 

можливість здійснювати підприємством певну стратегію дискон-

тування цін для різних страт споживачів задля утримання на спо-

живчому ринку. 

Дисконтні ціни формуються шляхом прямої відмови на ко-

ристь споживача частини прибутку, закладеного в ціні продава-

ного товару. Збільшення ж обсягів продажів, безумовно, призво-

дить до появи додаткового прибутку за рахунок економії постій-

них витрат, частка яких у торгівельних витратах доволі значна. 

Очевидно, цей додатковий прибуток може не гарантувати пряму 

втрату прибутку на користь користувача при продажі товарів за 



  

дисконтними цінами. Тому розв'язання практичних завдань прое-

ктування дисконтних цін в умовах ринку України має відбуватися 

з використанням економіко-математичного супроводу в частині 

пошуку рівноважного рішення, що задовольняє потреби і підпри-

ємства і споживачів. 

Приходиться мати на увазі що якщо для підприємства мож-

ливий пошук оптимального розв’язання задачі в межах зміни ціни 

продаваного товару, то для споживача критерієм оптимальності є 

мінімізація ціни, тобто загальне розв'язання задачі для двох сто-

рін процесу продажу-покупки не може здійснюватися на основі 

єдиного критерію оптимальності. Дане завдання з дисконтування 

цін товарів належить до сфери  багатокритеріальної оптимізації, 

тобто одночасної оптимізації двох або більше конфліктуючих ці-

льових функцій у заданій області їх визначення.  

З позицій теорії економічної ефективності обґрунтування оп-

тимального рівня знижок лише для підприємства не становить 

труднощів, оскільки така задача, при наявності залежностей збі-

льшення обсягів продажів від рівня дисконту ∆Q = f (d),  опису-

ється рівнянням з одним невідомим d. Тобто, оптимальний рівень 

дисконту dопт можна отримати з будь-якої цільової функції за ви-

браним критерієм оптимальності Копт1: 

 

 
)(1 оптопт dfK 

.                          (4.21) 

Але дисконтування цін товарів однозначно йде на користь 

споживачів, з чого  цього випливає, що критерієм оптимальності 

для споживача Копт2 є максимізація дисконту, тобто: 

 

      max2 dKîïò  .                            (4.22) 

Таким чином, не можлива єдина оптимальна стратегія, оскі-

льки критерії оптимальності для двох суб’єктів різні: 

)(1 оптопт dfK 
 не те саме, що max2 dKîïò  . 



  

У даному разі має місце типова ситуація з постановки опти-

мізаційної задачі за двома критеріями, що відповідають потребам 

двох суб’єктів. В той же час, класичний апарат теорії ігор найбі-

льше розроблений для випадків чистого конфлікту сторін при на-

явності так званої нульової ігри, коли виграш однієї сторони ціл-

ком означає програш на ту же величину іншої сторони.  

Стосовно завдання, що розглядається, безумовно таке засто-

сування апарату теорії ігор неможливо. Підприємство, як один з 

суб’єктів взаємодії на споживчому ринку, йде назустріч іншому 

суб’єкту, знижуючи свої доходи, але очікуючи отримати частку 

додаткових доходів на компенсацію прямих витрат прибутку при 

дисконтування продажних цін. 

При наявності двох антагоністичних стосовно рівня роздріб-

них цін суб’єктів – підприємства та стратифікованого споживача 

може бути застосований механізм узгодження їх інтересів при 

визначенні рівня дисконтування цін на основі так званого прин-

ципу Парето [70]. У відповідності до цього принципу саме таке 

рішення є оптимальним за Парето, якщо будь-яке інше рішен-

ня погіршує інтереси одного з двох антагоністичних суб’єктів. 

Розуміння принципу Парето випливає з введеного автором понят-

тя «поліпшення за Парето», за яким будь-яка зміна, яка не запо-

діює збитків однієї стороні й при цьому приносить користь іншій. 

З іншого боку, будь-яке рішення, що погіршує положення хоча б 

однієї з конфліктних сторін, порушує принцип оптимальності за 

Парето і це означає закінчення процедури пошуку найкращого 

рішення в інтересах обох конфліктних сторін.  

При досить прозорому змісті принципу оптимізації по Паре-

то різноманіття його застосування диктується безліччю умов, у 

рамках яких формуються критерії оптимальності обох сторін, але 

принцип Парето вже застосовується для вирішення проблем у то-

рговельній сфері [53]. 

Стосовно до поставленої задачі за «поліпшенням за Парето» 

вважатимемо будь-яку знижку до ціни товару, яка поліпшує сту-



  

пінь задоволення споживачів (що не може розцінюватися ними 

інакше, як корисне), і при цьому не знижує рівня мінімального 

допустимого прибутку, одержуваного підприємством. 

Для застосування принципу Парето сформулюємо функцію 

залежності  залишкового прибутку в % у складі початкової ціни П 

в залежності від заданої величини дисконту d виразом, який вра-

ховує пряме зменшення прибутку на величину дисконту, та, на-

впаки, його збільшення за рахунок економії умовно-постійних 

витрат, отриманої від збільшення обсягів продажів на величину 

∆Q у %  згідно зі встановленими моделями еластичності для кож-

ного товарного кластера. Тоді загальна формула отримає наступ-

ний вигляд: 
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,              (4.23) 

де ПП – початкова величина прибутку у первісній ціні;  

∆Q(d) – функція приросту обсягу продажів для еластичних 

товарів в залежності від величини знижки до ціни (дисконту) d; 

 k – частка умовно-постійних витрат у відсоткових пунктах у 

складі початкової ціни, яка зменшується в залежності від зміню-

ваності обсягу споживання еластичних товарів ∆Q.  

Якщо прирівняти нулю першу похідну ∆П за ∆d за формулою 

(4.23), то знайдемо вираз для визначення значення дисконту d*, 

яке визначає максимальний приріст обсягу продажу товару: 
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звідки екстремальне значення дисконту дорівнює: 

 1100*  akd .                                   (4.25) 

 

Екстремальне значення дисконту d*, що за своїм математич-

ним змістом відповідає точці оптимальності досліджуваного про-

цесу, в даному разі не є оптимальним з економічної точки зору, 



  

оскільки досліджувана функція може мати як випуклий так і ви-

гнутий характер. У першому випадку екстремальне  значення ди-

сконту означало би максимальний прибуток підприємства, що 

може не враховувати інтересів споживачів, а в іншому – мініма-

льне значення прибутку, що може не влаштовувати підприємство, 

що й визначає неможливість класичної оптимізації та необхід-

ність у застосуванні принципу Парето. Визначення інгредієнтів 

основної формули (4.23) базується на основі фактичних даних 

щодо структури ціни товару в діяльності конкретного підприємс-

тва. Приведемо для прикладу структуру доходів підприємств дос-

ліджуваної мережі роздрібної торгівлі (табл.  4.17).  

Таблиця 4.17 
Приклад структури доходів мережі торгівельних підприємств 

 
Показник Позначення % 

1. Виручка від реалізації продукції (товаро-

оборот) 

ТО 100,0 

2. Закупівельна вартість реалізованих това-

рів 

ЗВ 81,4 

3. Доходи (відповідно то торгівельної наці-

нки – ТН), в тому числі: 

Д 18,6 

3.1. Затрати, з них: З 16,0 

3.1.1. фонд оплати праці з нарахуваннями ФОП 7,7 

3.1.2. витрати на збут Взб 1,1 

3.1.3. адміністративні витрати Вад 0,6 

3.1.4. загальні господарські витрати Вгосп 6,3 

3.1.5. інші витрати Він 0,2 

3.2. Прибуток (до оподаткування) П 2,6 

 

Як свідчать дані табл. 4.17, у структурі ціни товарів дослі-

джуваних підприємств торгівельна націнка складає в середньому 

18,6%, з якої приблизно від 10 до 15 відсоткових пунктів займа-

ють умовно-постійні витрати, включаючи заробітну плату торгі-



  

вельного персоналу, відрахування на соціальні цілі, адміністрати-

вні та господарчі витрати тощо. Відповідно від 3 до 9 відсоткових 

пунктів у складі початкової ціни займає прибуток до оподатку-

вання. Очевидно, що приріст обсягу продажу товару дає еконо-

мію на умовно-постійних витратах, величина якої за розрахунка-

ми згідно зі стандартною методикою в даному разі складає  в ме-

жах 10-15%. 

Продемонструємо застосування створеної нормативної бази 

для обґрунтування цінових знижок у процесі здійснення соціаль-

ної політики підприємствами на споживчому ринку. Для цього 

необхідно отримані моделі еластичності товарів для різних спо-

живчих страт з табл. 4.16 переформувати у моделі залежності за-

лишкового прибутку в результаті дисконтування цін у вигляді 

формули (4.24) для кожного товарного кластеру: 
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Параметри застосування отриманих моделей приведемо в на-

ступній табл. 4.18. 

 
Таблиця 4.18 

Параметри застосування моделей залежності від дисконту 

показників зростання продажу товарів )(dfQ   

і визначення залишкового прибутку )(dfП    

То-

вар-

ний 

клас-

тер 

Апроксимаці

йне рівняння 

)(dfQ   

Межі цін 

товарів, 

грн. 

Початковий 

прибуток ПП 

у % від 

початкової 

ціни 

Частка 

економії  

постійних 

витрат  на 

1%  

зростання 

продажів, % , 

k 

1 ∆Q = 4,4d  До 20  3-4 15 

2 ∆Q = 56,83 d  Від 20 до 

80 

4-10 12 

3 ∆Q = 10,77 d  Від 20 до 

50 

4-8 13 

4 ∆Q =  15,2 d  Від 30 до 

100 

7-12 10 

 

Для практичного застосування отриманих моделей залежнос-

ті залишкового прибутку підприємства при дисконтуванні цін ві-

дтворимо диспозицію всіх взаємопов’язаних чинників: дисконту, 

параметрів еластичності товарів даного кластеру, початкового та 

залишкового прибутку у вигляді графіків на рис. 4.23,  вісі яких 

позначають: 

ордината – величина залишкового прибутку П та граничного 

(мінімально прийнятного для підприємства) ПГ  прибутку у складі 

ціни, у % від початкової ціни товару; 

абсциса – знижка до ціни (дисконт) у % до початкової ціни.  

 



  

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 
 
 

Рис. 4.23. Моделювання максимально припустимої знижки для 
встановлення соціально рівноважної ціни товару 
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Користуючись приведеними на рис. 4.23 моделями, 

відштовхуючись від установленого гранично припустимого рівня 

залишкового прибутку з урахуванням рівня початкової ціни з 

усього  інтервалу (це все на ординаті графіку), двома лініями зі 

стрілками визначаємо відповідний рівень дисконтування у % від 

початкової ціни. 

● Наприклад, прийняття  величини знижки на рівні 2% до 

початкової ціни для товарного кластеру 3 (рис. 4,23,в), яка є оп-

тимальною для підприємця-продавця через підвищення залишко-

вого прибутку за рахунок зростання обсягів продажів товарів і 

відповідної економії на постійних витратах, не можливо з огляду 

на те, що така знижка є неважливою для покупця. Крім того, точ-

ка, максимально розташована вліво, означає найменше зростання 

обсягів продажу товарів, тобто маси отриманого виторгу, з якого 

формуються фонди оплати праці та всі інші фонди, потрібні для 

здійснення підприємством, своєї діяльності.   

Встановлення рівня дисконту, що відповідає застосуванню 

принципу Парето, наприклад, при початковому прибутку на рівні 

6% та мінімально припустимої прибутковості продавця на рівні 5-

ти % здійснюється відповідно до точки перетину допоміжної 

стрілки 1, з якої опускається перпендикуляр на вісь абсцис із вка-

зівкою необхідного рівня дисконту: d = 6,1%. 

В результаті встановлення максимально привабливої для 

споживачів населення цінової знижки d , одночасно й найменшої 

припустимої для продавця, визначається рівень рівноважної ціни 

товарів для споживачів, яка зберігає обсяг продажів, а відтак, і 

стійкість утримання підприємства на споживчому ринку. 
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УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА : моногра-

фія / А.М. Колосов, К.А. Колосова, Г.П. Штапаук ; за заг. ред. А.М. 

Колосова. –– Старобільськ : Вид-во держ. закл. «Луган. Нац. Ун-т 

імені Тараса Шевченка», 2016. –– 336 с. 

 У монографії на основі семантичного аналізу поняття «стій-

кість» та дослідження предметної області його застосування в дія-

льності підприємств безліч теоретичних розробок та практичних на-

працювань у цій сфері зведено до кінцевого переліку певних пара-

дигм управління стійкістю підприємств. Інституціонально-

організаційні перетворення підприємств з намаганням «підлаштува-

тися» під нові зовнішні умови відтворюють управління стійкістю 

підприємства за парадигмою «пластиліну». Коли підприємство, від-

чуваючи негативний тиск з боку зовнішнього середовища, намага-

ється знайти резерви відновлення своєї діяльності з метою одержан-

ня запланованих результатів, відбувається управління стійкості під-

приємства за парадигмою «гуми». При можливості врахування очі-

куваних змін у зовнішньому середовищі здійснюється управління 

стійкістю за парадигмою передбачення. Запропоновано систему по-

казників та основні вимоги до системи управління стійкістю підпри-

ємств. Розраховано на керівників і менеджерів підприємств, підпри-

ємців, науковців, викладачів, аспірантів і студентів. 

Ключові слова: підприємство, стійкість, управління стійкіс-

тю, семантичний аналіз стійкості, парадигма стійкості, парадиг-

ма стійкості «пластиліну», парадигма стійкості «гуми», парадигма 

стійкості передбачення, показники стійкості, резерви стійкості, 

інституціональне забезпечення стійкості, структурно-

організаційна підтримка стійкості, економічні механізми управління 

стійкістю, утримання стійкості на споживчому ринку 



  

УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ  : 

монография / А.Н. Колосов, Е.А. Колосова, Г.П. Штапаук ; под общ. 

ред. А.Н. Колосова. ––  Старобельск: Изд-во гос. зав. «Луган. Нац. 

Ун-т имени Тараса Шевченко», 2016 . –– 336 с.  

В монографии на основе семантического анализа понятия 

«устойчивость» и исследования предметной области его применения 

в деятельности предприятий множество теоретических разработок и 

практический опыт в этой сфере сведены к конечному перечню 

определенных парадигм управления устойчивостью предприятий. 

Институционально-организационные преобразования предприятий с 

попыткой «подстроиться» под новые внешние условия воспроизво-

дят управление устойчивостью предприятия в соответствии с пара-

дигмой «пластилина». Когда предприятие, чувствуя негативное дав-

ление со стороны внешней среды, пытается найти резервы восста-

новления своей деятельности с целью получения запланированных 

результатов, имеет место управление его устойчивостью в соответ-

ствии с парадигмой «резины». При возможности учета ожидаемых 

изменений во внешней среде осуществляется управление устойчиво-

стью согласно парадигме предсказания. Предложена система показа-

телей и основные требования к системе управления устойчивостью 

предприятий. Рассчитано на руководителей и менеджеров предприя-

тий, предпринимателей, научных работников, преподавателей, аспи-

рантов и студентов. 

Ключевые слова: предприятие, устойчивость, управление 

устойчивостью, семантический анализ устойчивости, парадигма 

устойчивости, парадигма устойчивости «пластилина», парадигма 

устойчивости «резины», парадигма устойчивости предсказания, 

показатели устойчивости, резервы устойчивости, институцио-

нальное обеспечение устойчивости, структурно-организационная 

поддержка  устойчивости, экономические механизмы управления 

устойчивостью, поддержание устойчивости на потребительском 

рынке 

 

 

 

 

 



  

MANAGEMENT SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE : 

monograph / A. Kolosov, K. Kolosova, G. Shtapauk ; under the total. ed. 

of A. Kolosov. –– Starobilsk: Publishing House of LNU by Taras 

Shevchenko, 2016. –– 336 p. 

The book based on the semantic analysis of the concept of "sustain-

ability" and the domain of its application in the study of enterprises set of 

theoretical developments and practical experience in this area are reduced 

to a final list of specific resistance enterprises management paradigms. 

Institutional and organizational transformations of enterprises with an 

attempt to "adjust" to new environmental conditions reproduce the control 

of the sustainability of the enterprise in accordance with the paradigm of 

thhe "plasticine". When a company, feeling the negative pressure from the 

external environment, trying to find the reserves recovery of its activities 

in order to obtain the planned results, there is a control of its sustainability 

in accordance with the paradigm of the "rubber". If possible, taking into 

account expected changes in the external environment, it is according to 

sustainable paradigm of predictions. The system of indicators and basic 

requirements for the stability of the enterprise management system. The 

book is designed to the leaders and managers of enterprises, entrepre-

neurs, researchers, teachers, and the postgraduate students. 

Keywords: enterprise, sustainability, sustainability control, semantic 

sustainability analysis, the paradigm of sustainability, sustainability par-

adigm of the "plasticine", sustainability paradigm of "rubber", sustaina-

bility paradigm of the predictions, sustainability indicators, sustainability 

reserves, institutional support of the sustainability, structural and organi-

zational support of the sustainability, economic mechanisms of the man-

agement of the sustainability, maintenance of the sustainability in the 

consumer market 
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