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ВСТУП 

 

Розвиток ринкових відносин обумовлює необхідність формування і 
постійної підтримки ефективних зв’язків суб’єктів господарювання з пос-

тачальниками, торговельними представниками, клієнтами з метою підви-

щення рівня конкурентоспроможності компаній як на внутрішньому, так і 
зовнішньому ринках. Особливо актуальними є ці питання для бізнес-струк-

тур у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, тобто тих 
видів економічної діяльності, які сьогодні активно розвиваються в Україні. 
Процеси розбудови підприємницьких мереж, розширення торгівлі та бір-

жової діяльності наразі стикаються з важливими проблемами, зокрема, не-

гативним впливом високих рівнів податкового навантаження на суб’єктів 
малого та середнього бізнесу, втратою ринків збуту, зниженням привабли-

вості товарних ринків, відсутності електронних бірж в країні, зменшенням 
інвестиційної привабливості підприємницької сфери тощо. У зв’язку з цим, 
виникає нагальна необхідність підготовки фахівців у сфері підприємниц-

тва, торгівлі та біржової діяльності, які б змогли своєчасно й ефективно 
відповідати на виклики сучасності.  

Вирішення цього завдання потребує підвищення кваліфікації самих 
підприємців, а також зростання знань, навичок і вмінь персоналу компаній, 
які здійснюють підприємницьку діяльність. Формування таких знань і 
вмінь повинно відбуватися з урахуванням останніх тенденцій розвитку 
підприємництва, закордонного досвіду та вітчизняних реалій ведення 
бізнесу, інноваційних напрямів розвитку підприємств, перспектив розши-

рення ринків їх збуту за рахунок реалізації саме інноваційної продукції, 
інноваційно орієнтованих технологій та нових знань. 

Необхідно наголосити, що передові технології у підприємництві, тор-

гівлі та біржовій діяльності повинні бути адаптовані під особливості 
національної економіки, чинну нормативно-правову базу, традиції підпри-

ємництва в країні. Як свідчить практика, механічне перенесення на вітчиз-

няний ґрунт ринкових інструментів регулювання й управління бізнесом, 
які добре зарекомендували себе за кордоном, не завжди є виправданим та 

успішним. У зв’язку з цим, на сучасному етапі розвитку в Україні актуаль-

ності набувають комплексні управлінські рішення, які базуються на 
кращих світових практиках і, водночас, адаптовані до реалій внутрішнього 
ринку.  

Даний підручник дає змогу сформувати у студентів базові знання та 
навички щодо прийняття таких комплексних рішень з метою ефективного 
управління підприємницькими структурами, торговельними організаціями 
та біржами. Проте метою книги не є детальне висвітлення усієї 
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різноманітності взаємовідносин у зазначених сферах діяльності і надання 
вичерпної інформації з усіх питань провадження бізнесу в Україні. 
Безумовно, це надзвичайно складно зробити в межах одного видання. Крім 
того, у реальній дійсності застосування універсальних рецептів вирішення 
проблем часто є недоцільним, а іноді навіть шкідливим. Тому, на наш 
погляд, набагато важливішим є формування у теперішніх і майбутніх під-

приємців системи базових знань та практичних навичок щодо управління 
бізнесом, які б створювали передумови для розвитку нетрадиційного мис-

лення, швидкої адаптації до нестандартних ринкових ситуацій, перетво-

рення потенційних і реальних загроз діяльності фірм на відносні і безумов-

ні переваги. Саме цей підхід покладений в основу формування структури 
даної книги. 

Підручник містить матеріали, до яких увійшла інформація з дис-

циплін, що забезпечують формування основних фахових компетентностей 
бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та бір-

жова діяльність». Крім того, у книзі подані теми, які розширюють знання у 
здійсненні інноваційної підприємницької і торговельної діяльності з ура-

хуванням провідного світового та європейського досвіду. Зокрема, до 
таких тем належать: «Напрямки розвитку бізнесу в ході Третьої і Четвертої 
промислових революцій», «Європейська торгівельна політика», 
«Управління змінами в підприємництві», «Моделювання бізнес-процесів в 
підприємницькій діяльності», «Соціальна та солідарна економіка» тощо. 

Структура підручника відповідає принципу системного викладення 
матеріалу, тому окремі розділи об’єднують зміст декількох навчальних ди-

сциплін: наприклад, розділ «Бізнес-комунікації в підприємництві» допов-

нений питаннями маркетингу персоналу; розділ «Економічний аналіз у 
підприємництві» містить окремі питання дослідження потенціалу і розви-

тку підприємства; розділ «Моделювання бізнес-процесів в підприємниць-

кій діяльності» охоплює також теми, що висвітлюють економічні ризики у 
підприємництві. Об’єднання в межах однієї книги матеріалів кількох дис-

циплін дозволило уникнути дублювання, узгодити їх зміст, форму та послі-
довність викладення. 

У підручнику висвітлено теоретичні положення підприємництва, 
питання організаційного забезпечення, антикризового механізму управ-

ління та трансформацій, напрями розвитку підприємництва, викладені 
основні засади Європейської торгової політики та солідарної економіки. 
Значна увага присвячена методичному інструментарію управління підпри-

ємницькою, торговельною та біржовою сферами, а саме економічному 
аналізу підприємницької діяльності, економіці соціально-трудових відно-

син, інвестиційному аналізу, управлінню витратами, ціноутворенню в під-
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приємництві, торгівлі і біржовій діяльності, маркетингу торговельно-посе-

редницької діяльності, стратегії та бізнес-плануванню в підприємництві, 
управлінню змінами та моделюванню бізнес-процесів, питанням логістич-

ного управління. Крім основних теоретичних та методичних аспектів, 
книга охоплює питання корпоративної соціальної відповідальності, а та-

кож організаційної культури й етики в підприємництві.  
Розділи підручника містять як теоретичні та методичні, так і практич-

ні аспекти тем, що розглядаються. Глибину й сутність досліджуваних 
процесів розкривають подані у кожному розділі приклади, коментарі, при-

мітки та графічні ілюстрації. Для полегшення контролю і самоконтролю 
засвоєних знань у кожному розділі наведений список контрольних питань. 
Перелік літературних джерел, розміщений у кінці книги, дає можливість 
студентам самостійно і більш глибоко опрацювати навчальний матеріал. 

Основними джерелами під час укладання підручника стали праці 
провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності, інноваційного менеджменту, маркетингу, 
економіки фірми, стратегічного планування, нормативно-законодавча база, 
а також матеріали власних досліджень авторів. 

Авторський внесок: д.е.н., проф. І. М. Сотник (співредактор) – вступ, 
розділ 8; д.е.н., проф. Л. М. Таранюк (співредактор) – вступ, підрозділи 
18.1–18.3, висновки; м.н.с. Т. В. Бабій – підрозділ 12.4; к.е.н., доц. 
О. А. Біловодська – розділ 14; д.е.н., проф. В. Г. Боронос – підрозділи 4.1, 
4.3–4.4; Dr., проф. Е. Бун (Бельгія) – підрозділ 6.4; к.е.н., доц. 
І. Б. Бурлакова – розділ 21; д.е.н., доц. Н. В. Валінкевич – підрозділ 11.2; 
к.т.н., доц. В. Б. Васюта – підрозділ 13.4; к.е.н., доц. Д. О. Власенко – 

підрозділ 15.5; к.е.н. О. М. Волк – підрозділ 8.5; Dr., проф. Л. Генс 
(Бельгія) – підрозділ 6.3; к.е.н. Д. В. Горобченко – підрозділ 15.5; м.н.с. 
Т. В. Горобченко – підрозділ 12.3; д.е.н., доц. Л. А. Горошкова – підрозділ 
19.4; к.е.н., доц. О. В. Григор’єва – підрозділ 20.4; к.е.н. П. В. Гриценко – 

підрозділ 15.2; к.е.н., доц. І. Б. Дегтярьова – підрозділ 15.3; к.е.н., доц. 
Ю. М. Дерев’янко – підрозділи 1.1–1.3; д.е.н., доц. О. М. Дериколенко – 

підрозділ 12.2; д.е.н., проф. О. В. Димченко – підрозділ 16.4; д.е.н., проф. 
І. А. Дмитрієв – підрозділ 1.4; Dr., проф. Ю. Євдокімов (Канада) – 

підрозділ 11.1; к.е.н., доц. С. О. Єрмак – розділ 5; м.н.с. Ю. М. Завдов’єва – 

підрозділ 12.2; асп. К. Ю. Завражний – підрозділ 18.4; к.е.н., доц. 
Т. О. Ілляшенко – підрозділ 9.6; к.е.н., доц. О. І. Карінцева – розділ 12, 

підрозділ 11.4; к.е.н., проф. О. І. Карпіщенко – підрозділи 9.1–9.4, 15.1; 

асист. Є. В. Коваленко – підрозділи 20.1–20.3, 20.5–20.6; к.е.н., доц. 
Б. Л. Ковальов – підрозділи 2.1, 3.8; Dr., проф. Н. І. Коновалова (Латвія) – 

підрозділ 3.8; к.е.н., с.н.с. Т. В. Косарева – підрозділ 18.4; к.е.н., доц. 
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О. Вас. Кубатко – підрозділ 7.1, 7.4; к.е.н. О. Вік. Кубатко – підрозділ 7.2, 
7.4; к.е.н. С. Ю. Кулакова – підрозділ 17.5; д.е.н., проф. Т. І. Лепейко – 

підрозділ 12.1; к.е.н., доц. О. А. Лукаш – підрозділи 1.1–1.3; к.е.н., доц. 
О. В. Люльов – підрозділи 13.1–13.3; к.е.н., доц. Ю. О. Мазін – підрозділ 
18.4; д.е.н., проф. О. І. Маслак – підрозділ 12.1; к.е.н., доц. О. М. Маценко 
– підрозділ 6.4; Dr., ас.-проф. В. Л. Мельник (Іспанія) – підрозділ 11.5; 
д.е.н., проф. Л. Г. Мельник – розділ 6; ст. викладач І. В. Міняйленко – 

підрозділи 3.3, 10.4, 15.4; к.е.н. Г. А. Мішеніна – підрозділ 3.1; к.е.н., доц. 
Н. В. Мішеніна – підрозділи 3.2, 3.5, 10.1, 10.3; д.е.н., проф. 
Г. В. Назарова – підрозділ 12.5; к.б.н., проф. Р. О. Новіцький – підрозділ 
12.4; к.е.н. Т. В. Пімоненко – підрозділ 7.3–7.4; к.е.н., доц. І. Й. Плікус – 

підрозділи 4.1, 4.3–4.4; д.е.н., проф. О. М. Полінкевич – підрозділи 3.7, 9.5, 
10.5; к.е.н. О. О. Рудаченко – підрозділ 16.4; Dr., проф. 
С. О. Самаль (Білорусь) – підрозділ 12.5; к.е.н. Л. О. Сигида – розділ 14; 
к.е.н. А. С. Скрильник – підрозділи 2.2–2.4, 11.5, 17.5; к.е.н. 
Л. Ф. Соколенко – підрозділ 4.2; к.е.н., доц. Л. В. Старченко – розділ 11; 
д.е.н., проф. І. О. Стеблянко – підрозділ 11.3; Dr., проф. Т. Тамбовцева 
(Латвія) – підрозділ 12.1; к.е.н. К. В. Таранюк – підрозділи 18.1–18.3;  

д.е.н., проф. Л. В. Фролова – розділ 5, підрозділи 17.1–17.4; к.е.н., доц. 
М. О. Харченко – розділ 12, підрозділ 11.4; д.е.н., доц. О. В. Харчишина – 

розділ 21; м.н.с. О. О. Часник – підрозділ 11.1; к.е.н., проф. 
В. Я. Чевганова – підрозділи 3.3, 3.6; к.е.н., доц. Ю. В. Чорток – підрозділ 
11.5, розділ 19; Dr., проф. П. Шауер (Чехія) – підрозділ 11.2; к.е.н., 
доц. І. Ю. Шевченко – підрозділ 1.5; м.н.с. І. С. Шкарупа – підрозділи 
16.1–16.3; к.е.н., доц. О. В. Шкарупа – підрозділи 16.1–16.3; к.е.н., доц. 
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За заданим рівнем значущості α = 0,05 і кількістю ступенів свободи       

v = (n – 2), де n – кількість груп в ряду (у нашому випадку n = 9), за 

статистичною таблицею значень критичних точок Х 
2 – розподілу 

(Мармоза, 1990) визначається таким чином: 
 

( ) ( ) .,;,/ν;αX кр 114=70502
 

 
Якщо Х 

2
досл < Х 

2
кр, то можна вважати, що потік покупців описується 

пуассонівським законом розподілу з інтенсивністю λ (у нашому прикладі 

вказана умова виконується: 12,51 < 14,1). Це свідчить, що всі покупці об-
слуговуються своєчасно, тобто кількість продавців відповідає нормативу.  

 

10.5. Діагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства 

Фінансово-економічний потенціал – це потенціал, що формує 

основу для виробництва певного обсягу та асортименту продукції, 

побудови моделей максимізації прибутку, визначення оптимального 

співвідношення компонентів виробничої, фінансової та організаційної 

структури управління й інших економічних механізмів (Лепьохіна, 2010). 

Уміння підприємства раціонально використовувати власний фінансово-

економічний потенціал значною мірою зумовлює його життєздатність і 

конкурентоспроможність. 

Фінансово-економічний потенціал полягає не тільки в інтегральному 

відображенні поточних і майбутніх можливостей економічної системи, а й 

у трансформуванні вхідних ресурсів за допомогою притаманних її персо-

налу підприємницьких можливостей в економічні блага, що сприятиме ма-

ксимальному задоволенню інтересів підприємства й суспільства. Не бу-

дучи постійною величиною, фінансово-економічний потенціал підприємс-

тва так само, як й інші елементи виробництва, схильний до постійних змін, 

а тому потребує особливих підходів до управління. Тривале переривання 

процесу відтворення фінансово-економічного потенціалу гальмує або зо-

всім зупиняє розвиток підприємства. Власне, три компоненти (фінанси, 

трудові й матеріальні ресурси, а також засоби праці) є підставою для виді-

лення трьох складових повного фінансово-економічного потенціалу підп-

риємства – ресурсної, виробничої та фінансової. Перша компонента має 

статичний характер, дві інші – динамічний. Причому динамічність вироб-

ничої складової зумовлюється впливом на неї фінансової складової потен-

ціалу. Сенс і роль фінансово-економічного потенціалу можна розглядати з 

позиції взаємозв’язків між його компонентами та результативністю 

діяльності підприємства загалом. 
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Фінансовий потенціал є сукупністю фінансових ресурсів, які беруть 

участь у виробничо-господарській діяльності, та характеризується 

можливістю їх залучення для фінансування майбутньої діяльності і певних 

стратегічних напрямів розвитку підприємства (Тимощук, 2014). 

Фінансовий потенціал забезпечує можливість трансформації ресурс-

ного і виробничого потенціалів внаслідок діяльності підприємства. До пе-

вної міри фінансовий потенціал є важелем, який формує механізм динамі-

чної трансформації ресурсів у процесі операційної діяльності підприємс-

тва. Не менш важлива і його роль у відтворювальних процесах на підпри-

ємстві. До складу фінансового потенціалу входять фінансові ресурси, що 

складаються зі зареєстрованого, додаткового і резервного капіталів, цільо-

вого фінансування, фондів накопичення, величини перманентного капі-

талу, вартості основного капіталу, оборотних активів тощо. Під час оціню-

вання фінансового потенціалу треба враховувати такі показники, як: обсяг 

власних коштів, можливість отримання додаткових коштів у вигляді цільо-

вого фінансування; обсяг дебіторської заборгованості, оперативність 

управління фінансами тощо (Лепьохіна, 2010). 

Доцільним є запровадження системи одиничних (визначених за зага-

льноприйнятими методиками) та комплексних (розрахованих за 

середньозваженим арифметичним показником) показників оцінки ресурс-

ного потенціалу, що побудована за принципом доступності до відкритої 

статистичної інформації відповідно до його складових (виробничого, 

фінансового, ресурсного потенціалів). 

Комплексний показник оцінки фінансово-економічного потенціалу 

визначається за одиничними показниками потенціалу: виробничого – рен-

табельність виробництва продукції, коефіцієнт фондовіддачі основних за-

собів, коефіцієнт придатності основних засобів, коефіцієнт оборотності 

оборотних активів; фінансового – коефіцієнт чистої рентабельності прода-

жів, коефіцієнт фінансової стійкості, коефіцієнт фінансової незалежності, 

коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами, коефіцієнт Бі-

вера, коефіцієнт платоспроможності; ресурсного – коефіцієнт рівня витрат 

на оплату праці у загальній сумі витрат, коефіцієнт економії адміністрати-

вних витрат, коефіцієнт інвестування у програмне забезпечення та рек-

ламу, коефіцієнт нематеріальних активів у загальному обсязі витрат. 

Для оцінки фінансово-економічного потенціалу підприємства доці-

льно застосовувати комбінаційну основу використання декількох методів і 

проводити її за інтегральним показником (Кфе), який визначається за озна-

ченою вище системою показників та індексною формою їх аналізу. Інтег-

ральний показник розраховують як суму комплексних показників оцінки 

виробничого, ресурсного та фінансового потенціалів з урахуванням ваго-
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мості їх значення у формуванні фінансово-економічного потенціалу підп-

риємства за формулою (Кузьменко, 2014, с. 282): 

 
3

1 1

,
і

n

j

jiфе KVK       (10.8) 

 

де Vi, Vj – коефіцієнти вагомості складових фінансово-економічного потен-

ціалу та відповідних їм показників; Кj – комплексні показники оцінки ре-

сурсного потенціалу за відповідними складовими; n – кількість одиничних 

показників оцінки фінансово-економічного потенціалу. 

Найбільш доцільним та обґрунтованим є використання безрозмірної 

шкали Харрінгтона, яка передбачає п’ять рівнів оцінки в загальному інтер-

валі шкали від 0 до 1. Шкала Харрінгтона є універсальним у різних сферах 

кількісним вимірником параметрів досліджуваного об’єкта. Вона умовно 

поділяється на п’ять ділянок, які характеризують різні рівні бажаності; при 

цьому значення 0,37 є критичною точкою переходу показників з незадові-

льного рівня до задовільного. Лінгвістичні та кількісні характеристики 

шкали Харрінгтона наведено у табл. 10.7.  

 

Таблиця 10.7. Лінгвістичні та кількісні характеристики шкали Харрінгтона 

(Інвестиційно-інноваційна, 2012; Микитенко, 2005; Кузьмін, 2011; 

Кузьменко, 2014) 

 

Шкала Харрінггона Лінгвістичні оцінки для 
діагностики фінансово-

економічного потенціалу та 
його складових 

 
Тип 

підприємства Інтервали 
шкали 

Лінгвістичні оцінки 

(0,8–1) Відмінно Високий Лідер 

(0,63–0,8) Добре Достатній 
Конкуренто-
спроможний 

(0,37–0,63) Задовільно Задовільний 
Конкуренто-
спроможний 

(0,2–0,37) Погано Низький Ризикований 

(0–0,2) Незадовільно Недостатній Ризикований 

 
Приклад 10.9 
Визначити рівень фінансово-економічного потенціалу та тип 

підприємств, якщо відомі такі дані (табл. 10.8). 
 
 
 

Таблиця 10.8. Вихідні дані підприємств 
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Підприємство Потенціал 

виробничий фінансовий ресурсний 

ПАТ «Електротермометрія» 0,426 0,373 0,034 

ПАТ «Волиньобленерго» 0,640 0,09 0,056 

ТОВ «Забіяка» 0,426 0,373 0,099 

 

Для вирішення завдання необхідно скористатися формулою (10.8) і 
табл. 10.8. Інтегральний показник фінансово-економічного потенціалу 
дорівнює:  

для ПАТ «Електротермомтерія»: Кфе = 0,426 +0,373+ 0,034 =        

= 0,833; 
ПАТ «Волиньобленерго»: Кфе = 0,64 +0,09+ 0,056 = 0,786; 

ТОВ «Забіяка»: Кфе = 0,426 +0,373+ 0,099 = 0,898. 

За шкалою Харрінгтона ПАТ «Електротермометрія» і ТОВ «Забіяка» є 
лідерами, а ПАТ «Волиньобленерго» – конкурентоспроможним 
підприємством. 

 

Між компонентами фінансово-економічного потенціалу підприємств 

існують взаємозалежності, які мають ієрархічний характер. Це пов’язано з 

тим, що ресурсний потенціал суб’єкта підприємництва є основною і необ-

хідною умовою здійснення виробничо-господарської діяльності. Проте для 

активнішого використання ресурсів у виробничому процесі треба залучити 

технологічні й економічні важелі, а також управлінські заходи і дії, спря-

мовані на підвищення ефективності виробництва. Таким чином, ресурсний 

потенціал трансформується у виробничий за наявності специфічних скла-

дових, що забезпечують процес виробництва. У свою чергу, фінансовий 

потенціал забезпечує процес виробництва і слугує основою для результа-

тивного використання фінансово-економічного потенціалу підприємства. 

Сукупне поєднання усіх цих складових забезпечує відповідний рівень 

потенціалу розвитку компанії. 

 

Контрольні питання 

 

1. Розкрийте сутність та особливості економічного аналізу. Які методи 

аналізу Ви знаєте? 

2. Що є інформаційною базою аналізу у торговому підприємництві? 

3. Як здійснюється аналіз товарообігу на торговельному підприємстві? 

4. Розкрийте особливості аналізу витрат на збут у торговельній 

організації. 

5. Які показники ефективності використання основних засобів 

застосовуються при аналізі торгового підприємства? 


