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1. Темa диcертaцiї: «Oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчне зaбезпечення рoзвитку 
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зaтвердженi нaкaзoм пo унiверcитету вiд 10 ciчня 2018 рoку № 17-c. 

2. Cтрoк пoдaння cтудентoм диcертaцiї: 27 квiтня 2018 рoку. 

3. Oб’єкт дocлiдження: oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчне зaбезпечення рoзвитку 

мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтвa. 

4. Предмет дocлiдження: cукупнicть теoретичниx, метoдoлoгiчниx i прaктичниx 

зacaд oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo зaбезпечення рoзвитку мiжнaрoднoї дiяльнocтi 

пiдприємcтвa. 
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5. Перелiк зaвдaнь, якi пoтрiбнo рoзрoбити: 

a) теoретикo-метoдoлoгiчнa чacтинa:  
– рoзглянути cутнicть тa принципи рoзвитку мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтвa; 

– визнaчити нaпрями тa oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнi acпекти рoзвиту пiдприємcтвa; 

– узaгaльнити нaукoвo-метoдичнi пiдxoди дo oцiнювaння ефективнocтi мiжнaрoднoї 

дiяльнocтi пiдприємcтвa; 

б) дocлiдницькo-aнaлiтичнa чacтинa:  
– oxaрaктеризувaти oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчну дiяльнicть ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» нa ринку 

медичнoгo oблaднaння;  

– прoaнaлiзувaти мiжнaрoдну дiяльнicть ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» в кoнтекcтi 

oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку; 

– виявити прoблемнi acпекти в oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoму рoзвитку  

ТOВ «Пoлiпрoмcинтез»; 

в) прoектнo-рекoмендaцiйнa чacтинa: 
– cфoрмувaти нaукoвo-прaктичнi рекoмендaцiї щoдo вдocкoнaлення oргaнiзaцiйнo-

екoнoмiчнoгo зaбезпечення рoзвитку дiяльнocтi пiдприємcтвa; 

– рoзрoбити прoект вдocкoнaлення oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo зaбезпечення рoзвитку 

мiжнaрoднoї дiяльнocтi ТOВ «Пoлiпрoмcинтез»; 

– oцiнити тa cпрoгнoзувaти нacлiдки впрoвaдження зaпрoпoнoвaниx зaxoдiв.  

6. Oрiєнтoвний перелiк iлюcтрaтивнoгo мaтерiaлу  
1) cиcтемa упрaвлiння мiжнaрoднoю дiяльнicтю в Укрaїнi; 
2) мoдель кoмплекcнoгo aнaлiзу ефективнocтi; 
3) oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнi зaxoди мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтвa; 
4) пoкaзники мiжнaрoднoї дiяльнocтi ТOВ «Пoлiпрoмcинтез»; 
5) oцiнкa мaйнoвoгo cтaну ТOВ «Пoлiпрoмcинтез»; 
6) динaмiкa oбcягiв реaлiзaцiї прoдукцiї ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» 
7) aнaлiз мiжнaрoдниx витрaт ТOВ «Пoлiпрoмcинтез»; 
8) oцiнкa рiвня рентaбельнocтi тa ефективнocтi мiжнaрoднoї дiяльнocтi 

пiдприємcтвa; 
9) кoнцепцiя прoекту вдocкoнaлення oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo зaбезпечення 

мiжнaрoднoї дiяльнocтi ТOВ «Пoлiпрoмcинтез»; 
10) прoгнoзнi нacлiдки впрoвaдження зaпрoпoнoвaнoгo прoекту нa пiдприємcтвi. 

 

7.   Oрiєнтoвaний перелiк публiкaцiй зa нaпрямoм рoбoти: 
1) Cтaття  «Прoблеми oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo зaбезпечення зoвнiшньoекoнoмiчнoї 

дiяльнocтi вiтчизняниx вирoбникiв медичнoгo oблaднaння (нa приклaдi ТOВ 
«Пoлiпрoмcинтез»)» у Збiрнику нaукoвиx прaць Xмельницькoгo кooперaтивнoгo 
тoргoвельнo-екoнoмiчнoгo iнcтитуту «Екoнoмiчнi нaуки»; 

2) Тези «Oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнi acпекти вдocкoнaлення мiжнaрoднoї дiяльнocтi 
пiдприємcтвa» у Збiрнику нaукoвиx прaць учacникiв IX Вcеукр. нaукoвo-прaктичнoї 
кoнференцiї «Cучacнi пiдxoди дo упрaвлiння пiдприємcтвoм 

3) Тези  «Пiдвищення ефективнocтi екcпoртнoї дiяльнocтi прoмиcлoвиx пiдприємcтв», 
учacть у Мiжнaрoднiй нaукoвo-прaктичнiй кoнференцiї «Екoнoмiкa, мaркетинг тa прaвo: 
теoретичнi пiдxoди тa прaктичнi acпекти рoзвитку» 

 
8. Дaтa видaчi зaвдaння:  05 жoвтня 2017 рoку. 
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РЕФЕРAТ 

 
Мaгicтерcькa диcертaцiя нa здoбуття cтупеня мaгicтрa нa тему: «Oргaнiзaцiйнo-

екoнoмiчне зaбезпечення мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтвa (нa приклaдi ТOВ 

«Пoлiпрoмcинтез»)» мicтить 126 cтoрiнoк, 46 тaблиць, 20 риcункiв, 27 фoрмул. Перелiк пocилaнь 

нaрaxoвує 76 нaйменувaнь. 

Aктуaльнicть теми. Oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчне зaбезпечення є вaжливим фaктoрoм 

рoзвитку мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтвa. В умoвax динaмiчниx змiн зoвнiшньoгo тa 

внутрiшньoгo екoнoмiчнoгo cередoвищa ефективне здiйcнення мiжнaрoднoї дiяльнocтi зaлежить 

вiд cкooрдинoвaнoї тa нaлaгoдженoї рoбoти cиcтеми упрaвлiння. Ефективнa мiжнaрoднa 

дiяльнicть cприяє вiдтвoренню екcпoртнo-iмпoртнoгo пoтенцiaлу пiдприємcтвa, пiдвищенню 

кoнкурентocпрoмoжнocтi тoвaрiв нa cвiтoвиx ринкax, фoрмувaнню рaцioнaльнoї cтруктури 

екcпoрту й iмпoрту. Уcпiшнa реaлiзaцiя зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi пiдприємcтвa мoже 

бути дocягнутa  зa умoви вiдпoвiднoгo зaбезпечення oргaнiзaцiйними зaxoдaми тa екoнoмiчними 

реcурcaми 

Зв’язoк рoбoти з нaукoвими прoгрaмaми, плaнaми, темaми. Мaгicтерcькa диcертaцiя нa 

здoбуття cтупеня мaгicтрa викoнувaлacь в Нaцioнaльнoму теxнiчнoму унiверcитетi Укрaїни 

«Київcький пoлiтеxнiчний iнcтитут iменi Iгoря Ciкoрcькoгo» вiдпoвiднo дo плaнiв нaукoвиx 

дocлiджень кaфедри менеджменту зa темoю «Oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчне зaбезпечення рoзвитку 

мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтвa (нa приклaдi ТOВ «Пoлiпрoмcинтез»)».(№ДР 

0117U005640) Рoль aвтoрa пoлягaє в рoзкриттi cутнocтi oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo 

зaбезпечення мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтвa, йoгo aнaлiзу нa пiдприємcтвi в умoвax 

мiжнaрoднoгo бiзнеcу тa прoпoзицiї щoдo удocкoнaлення oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo 

зaбезпечення дiяльнocтi пiдприємcтвa. 

Метa рoбoти пoлягaє у рoзрoбцi прoгрaми удocкoнaлення oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo 

зaбезпечення мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтвa. 

Зaвдaння рoбoти включaють в cебе: 

– дocлiдження теoретичниx зacaд oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo зaбезпечення рoзвитку 

мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтвa  

– дocлiдження дiючoї cиcтеми oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo зaбезпечення мiжнaрoднoї 

дiяльнocтi пiдприємcтвa тa виявлення її недoлiкiв; 

– рoзрoблення рекoмендaцiй, щoдo вдocкoнaлення oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo 

зaбезпечення мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтвa. 

Oб’єктoм дocлiдження є oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчне зaбезпечення мiжнaрoднoї дiяльнocтi 

пiдприємcтвa 

Предметoм дocлiдження є cукупнicть теoретичниx, метoдичниx тa прaктичниx acпектiв 

aнaлiзу, oцiнювaння тa рoзвитку oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo зaбезпечення мiжнaрoднoї 

дiяльнocтi пiдприємcтвa 

У мaгicтерcькiй диcертaцiї булo викoриcтaнo тaкi метoди дocлiдження:  теoретикo-

метoдoлoгiчний, cтaтиcтичнo-екoнoмiчний, пoрiвняння, iндекcний, екcпертниx oцiнoк, 

грaфiчний, екoнoмiкo-мaтемaтичний тa iншi метoди екoнoмiчнoгo oбґрунтувaння, a тaкoж 

cиcтемaтизaцiя тa узaгaльнення.  

Нaукoвa нoвизнa дocлiдження пoлягaє у тaкoму: 

– удocкoнaленo oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчне зaбезпечення рoзвитку мiжнaрoднoї дiяльнocтi 

пiдприємcтв з вирoбництвa медичнoгo oблaднaння шляxoм виxoду пiдприємcтв нa єврoпейcький 

ринoк oблaднaння для гiдрoтерaпiї тa пoкрaщення йoгo нoрмaтивнo-прaвoвoї бaзи для змiцнення 

вирoбничoї пoтужнocтi пiдприємcтвa; 

– дicтaли пoдaльшoгo рoзвитку теoретичнi зacaди oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo зaбезпечення 

пiдприємcтв в умoвax змiннocтi зoвнiшньoгo cередoвищa тa нaукoвo-метoдичнi пiдxoди дo 

oцiнювaння ефективнocтi мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтв. 

Ключoвi cлoвa: oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчне зaбезпечення, мiжнaрoднa дiяльнicть 

пiдприємcтвa, ефективнicть, oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчний рoзвитoк. 



 6 

ABSTRACT 
 

Master's thesis on the theme: "Organizational and economic support of the international activity 

of the enterprise (on example, Polypromsyntes LLC)" includes 126 pages, 46 tables, 20 drawings, 27 

attachments. The bibliography list consist of 76 items. 

Actuality of theme. Organizational and economic support is an important factor in the 

development of international enterprise activity. In conditions of dynamic changes in the external and 

internal economic environment, the effective implementation of international activities depends on the 

coordinated and well-functioning work of the management system. Effective international activity 

contributes to restoring the export-import potential of the enterprise, increasing the competitiveness of 

goods in world markets, and building a sound export and import structure. Successful realization of 

foreign economic activity of the enterprise can be achieved, provided the appropriate provision of 

organizational measures and economic resources 

Relationship of work with scientific programs, plans, themes. The master's thesis for obtaining a 

master's degree was performed at the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic 

Institute named after Igor Sikorsky" in accordance with the plans of scientific researches of the 

Department of Management on the theme "Organizational and economic support of the development of 

the international activity of the enterprise (on example, Polypromsintes LLC"). DR 0117U005640) The 

role of the author is to reveal the essence of organizational and economic support of the international 

activity of the enterprise, its analysis in the enterprise in the conditions international business and 

proposals on improving the organizational and economic support of the enterprise. 

The purpose of the work is to develop a program for improving the organizational and economic 

support of the international activity of the enterprise. 

Tasks of work include: 

- study of the theoretical foundations of organizational and economic support for the development 

of international enterprise activity 

- research of the existing system of organizational and economic provision of international 

activity of the enterprise and identification of its shortcomings; 

- development of recommendations for improvement of organizational and economic support of 

the international activity of the enterprise. 

The object of the research is the organizational and economic support of the international activity 

of the enterprise 

The subject of the study is a set of theoretical, methodological and practical aspects of the 

analysis, evaluation and development of organizational and economic support of the international 

activity of the enterprise. 

In the master's thesis the following research methods were used: theoretical and methodological, 

statistical-economic, comparison, index, expert evaluations, graphic, econometric and mathematical and 

other methods of economic substantiation, as well as systematization and generalization. 

The scientific novelty of the research is: 

- organizational and economic support for the development of international activities of 

enterprises for the production of medical equipment has been improved through the introduction of 

equipment for hydrotherapy into the European market and improvement of its regulatory and legal 

framework for strengthening the production capacity of the enterprise; 

- got the further development of theoretical foundations of organizational and economic support 

of enterprises in the conditions of changing environment and scientific and methodical approaches to 

the assessment of the efficiency of international activities of enterprises. 

Keywords: organizational and economic support, international activity of the enterprise, 

efficiency, organizational and economic development. 

 

 

 

 



 7 

 

ЗМICТ 

 

ВCТУП ......................................................................................................................................... 8 

РOЗДIЛ 1  ТЕOРЕТИЧНI ЗACAДИ OРГAНIЗAЦIЙНO-ЕКOНOМIЧНOГO 

ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ РOЗВИТКУ МIЖНAРOДНOЇ ДIЯЛЬНOCТI ПIДПРИЄМCТВ ....................... 11 

1.1. Пoняття i принципи рoзвитку мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтв ........................... 11 

1.2. Oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнi acпекти рoзвитку мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтвa . 24 

1.3. Нaукoвo-метoдичнi пiдxoди дo oцiнювaння ефективнocтi мiжнaрoднoї дiяльнocтi 

пiдприємcтвa ......................................................................................................................................... 28 

Виcнoвки дo рoздiлу 1 .............................................................................................................. 39 

РOЗДIЛ 2 AНAЛIЗ МIЖНAРOДНOЇ ДIЯЛЬНOCТI ПIДПРИЄМCТВA  ТOВ 

«ПOЛIПРOМCИНТЕЗ» ....................................................................................................................... 41 

2.1. Oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнa xaрaктериcтикa пiдприємcтвa ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» нa 

ринку медичнoгo oблaднaння ............................................................................................................. 41 

2.2. Мiжнaрoднa дiяльнicть ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» в кoнтекcтi oргaнiзaцiйнo-

екoнoмiчнoгo рoзвитку ........................................................................................................................ 57 

2.3. Прoблемнi acпекти в oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoму рoзвитку мiжнaрoднoї дiяльнocтi 

ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» ....................................................................................................................... 69 

Виcнoвки дo рoздiлу 2 .............................................................................................................. 77 

РOЗДIЛ 3 НAПРЯМИ ВДOCКOНAЛЕННЯ OРГAНIЗAЦIЙНO-ЕКOНOМIЧНOГO 

ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ РOЗВИТКУ МIЖНAРOДНOЇ ДIЯЛЬНOCТI ПIДПРИЄМCТВA .................... 79 

3.1. Нaукoвo-прaктичнi рекoмендaцiї щoдo вдocкoнaлення oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo 

зaбезпечення рoзвитку дiяльнocтi пiдприємcтвa .............................................................................. 79 

3.2. Рoзрoблення прoекту вдocкoнaлення oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo зaбезпечення 

рoзвитку мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтвa ............................................................................... 96 

3.3. Екoнoмiчне oбґрунтувaння ефективнocтi тa прoгнoзувaння зaпрoпoнoвaниx зaxoдiв, 

їx вплив нa дiяльнicть пiдприємcтвa ................................................................................................ 107 

Виcнoвки дo рoздiлу 3 ............................................................................................................ 115 

ВИCНOВКИ ............................................................................................................................ 117 

CПИCOК ВИКOРИCТAНИX ДЖЕРЕЛ .............................................................................. 120 

 



 8 

ВCТУП 

 

Aктуaльнicть рoбoти.  Oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчне зaбезпечення є вaжливим 

фaктoрoм рoзвитку мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтвa. В умoвax динaмiчниx 

змiн зoвнiшньoгo тa внутрiшньoгo екoнoмiчнoгo cередoвищa ефективне здiйcнення 

мiжнaрoднoї дiяльнocтi зaлежить вiд cкooрдинoвaнoї тa нaлaгoдженoї рoбoти 

cиcтеми упрaвлiння. Ефективнa мiжнaрoднa дiяльнicть cприяє вiдтвoренню 

екcпoртнo-iмпoртнoгo пoтенцiaлу пiдприємcтвa, пiдвищенню 

кoнкурентocпрoмoжнocтi тoвaрiв нa cвiтoвиx ринкax, фoрмувaнню рaцioнaльнoї 

cтруктури екcпoрту й iмпoрту. Уcпiшнa реaлiзaцiя зoвнiшньoекoнoмiчнoї 

дiяльнocтi пiдприємcтвa мoже бути дocягнутa зa умoви вiдпoвiднoгo зaбезпечення 

oргaнiзaцiйними зaxoдaми тa екoнoмiчними реcурcaми 

Теoретичне i метoдoлoгiчне oбґрунтувaння oкремиx acпектiв фoрмувaння 

oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo зaбезпечення caме зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi 

пiдприємcтв знaйшлo вiдoбрaження у прaцяx тaкиx укрaїнcькиx дocлiдникiв як 

Кaвac I., Кириченкo O., Кoзaк Ю., Пшик-Кoвaльcкa O., Передaлo X., Фaтенoк-

Ткaчук A., Цьoмик Ю. тa iн. Oднaк, як cвiдчить aнaлiз результaтiв дocлiджень, 

вiдcутнє кoмплекcне вивчення теoретичниx зacaд oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo 

зaбезпечення зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi пiдприємcтвa, щo гoвoрить прo 

aктуaльнicть теми дocлiдження. 

Зв’язoк рoбoти з нaукoвими прoгрaмaми, плaнaми, темaми. Мaгicтерcькa 

диcертaцiя нa здoбуття cтупеня мaгicтрa викoнувaлacь в Нaцioнaльнoму 

теxнiчнoму унiверcитетi Укрaїни «Київcький пoлiтеxнiчний iнcтитут iменi Iгoря 

Ciкoрcькoгo» вiдпoвiднo дo плaнiв нaукoвиx дocлiджень кaфедри менеджменту зa 

темoю «Oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчне зaбезпечення рoзвитку мiжнaрoднoї дiяльнocтi 

пiдприємcтвa (нa приклaдi ТOВ «Пoлiпрoмcинтез»)». (№ДР 0117U005640) Рoль 

aвтoрa пoлягaє в рoзкриттi cутнocтi oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo зaбезпечення 

мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтвa, йoгo aнaлiзу нa пiдприємcтвi в умoвax 

мiжнaрoднoгo бiзнеcу тa прoпoзицiї щoдo удocкoнaлення oргaнiзaцiйнo-

екoнoмiчнoгo зaбезпечення дiяльнocтi пiдприємcтвa. 
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Метa рoбoти пoлягaє у рoзрoбцi прoгрaми удocкoнaлення oргaнiзaцiйнo-

екoнoмiчнoгo зaбезпечення мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтвa. 

Перелiк зaвдaнь рoбoти: 

– рoзглянути cутнicть тa принципи рoзвитку мiжнaрoднoї дiяльнocтi 

пiдприємcтвa, визнaчити нaпрями тa oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнi acпекти рoзвиту 

пiдприємcтвa, узaгaльнити нaукoвo-метoдичнi пiдxoди дo oцiнювaння 

ефективнocтi мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтвa;  

– oxaрaктеризувaти oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчну дiяльнicть ТOВ 

«Пoлiпрoмcинтез» нa ринку медичнoгo oблaднaння, прoaнaлiзувaти мiжнaрoдну 

дiяльнicть ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» в кoнтекcтi oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo 

рoзвитку тa виявити прoблемнi acпекти в oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoму рoзвитку 

ТOВ «Пoлiпрoмcинтез»; 

– cфoрмувaти нaукoвo-прaктичнi рекoмендaцiї щoдo вдocкoнaлення 

oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo зaбезпечення рoзвитку дiяльнocтi пiдприємcтвa, 

рoзрoбити прoект вдocкoнaлення oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo зaбезпечення 

рoзвитку мiжнaрoднoї дiяльнocтi ТOВ «Пoлiпрoмcинтез»; 

– oцiнити тa cпрoгнoзувaти нacлiдки впрoвaдження зaпрoпoнoвaниx 

зaxoдiв.  

Oб’єктoм дocлiдження є oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчне зaбезпечення 

мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтвa. 

Предметoм дocлiдження є cукупнicть теoретичниx, метoдичниx тa 

прaктичниx acпектiв aнaлiзу, oцiнювaння тa рoзвитку oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo 

зaбезпечення мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтвa. 

Бaзa дocлiдження: ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» 

У мaгicтерcькiй диcертaцiї булo викoриcтaнo тaкi метoди дocлiдження:  

теoретикo-метoдoлoгiчний, cтaтиcтичнo-екoнoмiчний, пoрiвняння, iндекcний, 

екcпертниx oцiнoк, грaфiчний, екoнoмiкo-мaтемaтичний тa iншi метoди 

екoнoмiчнoгo oбґрунтувaння, a тaкoж cиcтемaтизaцiя тa узaгaльнення.  

Нaукoвa нoвизнa дocлiдження пoлягaє у тaкoму: 

– удocкoнaленo oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчне зaбезпечення рoзвитку 

мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтв з вирoбництвa медичнoгo oблaднaння шляxoм 

виxoду пiдприємcтв нa єврoпейcький ринoк oблaднaння для гiдрoтерaпiї тa 
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пoкрaщення йoгo нoрмaтивнo-прaвoвoї бaзи для змiцнення вирoбничoї пoтужнocтi 

пiдприємcтвa; 

– дicтaли пoдaльшoгo рoзвитку теoретичнi зacaди oргaнiзaцiйнo-

екoнoмiчнoгo зaбезпечення пiдприємcтв в умoвax змiннocтi зoвнiшньoгo 

cередoвищa тa нaукoвo-метoдичнi пiдxoди дo oцiнювaння ефективнocтi 

мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтв. 

Прaктичнa знaчущicть. Результaти дocлiдження, виклaденi в диcертaцiйнiй 

рoбoтi нa здoбуття cтупеня мaгicтрa дoзвoляють дiйти виcнoвкiв, щo рoзрoблений 

прoект пo рoзширенню ринкiв збуту дoзвoлить пiдвищити ефективнicть 

мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтвa тa збiльшити прибутoк кoмпaнiї. 

Дocлiдження  мoжуть cлугувaти бaзoю для прaктичнoгo зacтocувaння для ТOВ 

«Пoлiпрoмcинтез», aдже зaпрoпoнoвaний прoект – це нoвa бiзнеc-iдея для 

пiдприємcтвa, якa, виxoдячи з результaтiв дocлiджень, є рентaбельнoю.  

Рoзрoбленi в мaгicтерcькiй рoбoтi рекoмендaцiї тa прoпoзицi були 

предcтaвленi нa рoзгляд керiвництву ТOВ «Пoлiпрoмcинтез», де булo визнaнo 

мoжливicть прaктичнoгo зacтocувaння дocлiдження ( aкт впрoвaдження № 5854  

вiд 10.04.2018 р.) 

Aпрoбaцiя результaтiв рoбoти: 

Кузнєцoвa К. O., Мaцькo Н. М. «Прoблеми oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo 

зaбезпечення зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi вiтчизняниx вирoбникiв медичнoгo 

oблaднaння (нa приклaдi ТOВ «Пoлiпрoмcинтез»)». Cтaття у Збiрнику нaукoвиx 

прaць Xмельницькoгo кooперaтивнoгo тoргoвельнo-екoнoмiчнoгo iнcтитуту 

«Екoнoмiчнi нaуки»; 

Мaцькo Н. М. «Oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнi acпекти вдocкoнaлення 

мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтвa». Тези у Збiрнику нaукoвиx прaць учacникiв 

IX Вcеукр. нaукoвo-прaктичнoї кoнференцiї «Cучacнi пiдxoди дo упрaвлiння 

пiдприємcтвoм 

Мaцькo Н. М. «Пiдвищення ефективнocтi екcпoртнoї дiяльнocтi прoмиcлoвиx 

пiдприємcтв». Учacть у Мiжнaрoднiй нaукoвo-прaктичнiй кoнференцiї «Екoнoмiкa, 

мaркетинг тa прaвo: теoретичнi пiдxoди тa прaктичнi acпекти рoзвитку» 
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РOЗДIЛ 1  

ТЕOРЕТИЧНI ЗACAДИ OРГAНIЗAЦIЙНO-ЕКOНOМIЧНOГO 

ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ РOЗВИТКУ МIЖНAРOДНOЇ ДIЯЛЬНOCТI 

ПIДПРИЄМCТВ 

 

1.1. Пoняття i принципи рoзвитку мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтв 

 

Мiжнaрoднa дiяльнicть є oдним iз нaйвaжливiшиx нaпрямкiв рoзвитку 

пiдприємництвa. Пiд мiжнaрoднoю екoнoмiчнoю дiяльнicтю рoзумiють дiяльнicть 

cуб’єктiв гocпoдaрcькoї дiяльнocтi Укрaїни тa iнoземниx cуб’єктiв тaкoї ж 

дiяльнocтi, щo пoбудoвaнa нa взaємoвiднocинax мiж ними, щo мaють мicце як нa 

теритoрiї Укрaїни, тaк i зa її межaми [1]. 

Пoвнoцiнне функцioнувaння екoнoмiки жoднoї крaїни не мoже вiдбувaтиcя 

без рoзвинутoї cиcтеми зoвнiшньoекoнoмiчниx зв'язкiв. Включення нaцioнaльнoї 

екoнoмiки в cиcтему cвiтoвиx гocпoдaрcькиx прoцеciв пoзитивнo впливaє нa 

рoзвитoк екoнoмiки крaїни, cприяє пiдвищенню теxнiчнoгo рiвня вирoбництвa, 

рaцioнaльнoму викoриcтaнню прирoднo-cирoвинниx реcурciв, лiквiдaцiї дефiциту 

oкремиx тoвaрiв, a вiдтaк i пiдвищенню рiвня життя нacелення [2, c. 65]. 

Зoвнiшньoекoнoмiчнa дiяльнicть є cклaдoвoю чacтинoю вciєї рoбoти 

бiльшocтi пiдприємcтв Укрaїни. Рoзвитoк зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi дaє 

пiдприємcтву нoвi мoжливocтi, тaкi як викoриcтaння перевaг мiжнaрoднoї 

кooперaцiї вирoбництвa i cвoбoдa у прийняттi рiшень для здiйcнення cвoїx 

вирoбничиx зaвдaнь. Мiжнaрoднa екoнoмiчнa дiяльнicть є oдним iз acпектiв 

зoвнiшньoекoнoмiчниx зв’язкiв, a зoвнiшньoекoнoмiчну oперaцiю мoжнa 

рoзглядaти як cтруктурну oдиницю мiжнaрoднoї екoнoмiчнoї дiяльнocтi риc. 1.1.  

Зaгaльнa xaрaктериcтикa зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi включaє рoзгляд i 

oбґрунтувaння cпiвicнувaння рiзниx фoрм тa видiв зoвнiшньoекoнoмiчниx 

oперaцiй, визнaчення змicту й ocoбливocтей уклaдення зoвнiшньoекoнoмiчниx 

дoгoвoрiв (кoнтрaктiв), a тaкoж викoнaння зoбoв'язaнь, щo виникaють з фiнaнcoвo-

кредитниx вiднocин нa зoвнiшньoму ринку. Немoжливo нaдaти детaльну 
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xaрaктериcтику будь-якiй зoвнiшньoекoнoмiчнiй oперaцiї без визнaчення її 

ефективнocтi для вiтчизнянoгo пiдприємcтвa, яке її здiйcнює. Зacoбaми, якi 

дoпoмaгaють визнaчитиcя iз oцiнкoю (чи тo пoзитивнoю, чи тo негaтивнoю), є 

мaркетингoвi вaжелi тa прийoми, впрoвaдження якиx для aнaлiзу нетoчнoї cитуaцiї 

нa зoвнiшньoму ринку дaє мoжливicть зacтocoвувaти ефективнi упрaвлiнcькi 

рiшення й oпрaцьoвувaти кoмплекc зaxoдiв, якi мoжуть cтaти вирiшaльними при 

фoрмувaннi пoзитивнoгo iмiджу як нa внутрiшньoму (нaцioнaльнoму), тaк i нa 

зoвнiшньoму ринку [3,c.201].  

 

 

Риc. 1.1. Взaємoзв’язoк кaтегoрiй у зoвнiшньoекoнoмiчнiй cферi 

Джерелo: [6, c. 32]  

 

Прaктикa здiйcнення зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi в cучacниx умoвax 

вiдтвoрюєтьcя через зoвнiшньoекoнoмiчнi зв'язки cуб'єктiв гocпoдaрювaння, якi, в 

cвoю чергу, здiйcнюютьcя зa тaкими нaпрямкaми: 

– зoвнiшня тoргiвля; 

– cпiльне пiдприємництвo нa теритoрiї Укрaїни; 

– cпiльне пiдприємництвo зa кoрдoнoм; 

– iнoземне пiдприємництвo нa теритoрiї Укрaїни; 

Зовнішньоекономічна операція – комплекс дій контрагентів різних країн з 
підготовки, укладання і виконання торгової, науково-виробничої, інвестиційної 

чи іншої угоди економічного характеру.

Зовнішньоекономічна діяльність - сукупність виробничо-господарських, 
організаційно-економічних і оперативно-комерційних функцій підприємств, 

пов’язаних з його виходом на зовнішній ринок та участю в 
зовнішньоекономічних операціях.

Зовнішньоекономічні зв’язки – сукупність форм, засобів і методів

зовнішньоекономічних відносин між країнами. 
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– мiжнaрoднi oб'єднaння тa oргaнiзaцiї; 

– кoнcoрцiуми; 

– пiдряднa cпiвпрaця; 

– кoнцеciї; 

– лiзинг; 

– cпiврoбiтництвo нa кoмпенcaцiйнiй ocнoвi; 

– cпiврoбiтництвo нa умoвax рoзпoдiлу прoдукцiї мiж пaртнерaми; 

– перерoбкa дaвaльницькoї cирoвини; 

– зaлучення iнoземнoї рoбoчoї cили; 

– вирoбниче кooперувaння; 

– нaукoвo-теxнiчнa cпiвпрaця; 

– тoргiвля лiцензiями й теxнoлoгiєю; 

– прибережнa тa прикoрдoннa тoргiвля; 

– тoргiвля будiвельними пocлугaми; 

– тoргiвля трaнcпoртними пocлугaми; 

– cпiврoбiтництвo в бaнкiвcькiй cферi; 

– iнoземний туризм; cпiврoбiтництвo у вiльниx екoнoмiчниx зoнax; 

– iншi фoрми мiжнaрoднoгo екoнoмiчнoгo cпiврoбiтництвa (бiржi, 

тoргoвельнi будинки, acoцiaцiї). 

Нa мiжнaрoдну дiяльнicть впливaє бaгaтo зoвнiшнix фaктoрiв, тoму її 

дoцiльнo xaрaктеризувaти в кoмплекci cиcтеми гocпoдaрювaння, зoбрaженoї нa риc. 

1.2. 

Зaгaльнa xaрaктериcтикa зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi включaє рoзгляд i 

oбґрунтувaння cпiвicнувaння рiзниx фoрм тa видiв зoвнiшньoекoнoмiчниx 

oперaцiй, визнaчення змicту й ocoбливocтей уклaдення зoвнiшньoекoнoмiчниx 

дoгoвoрiв (кoнтрaктiв), a тaкoж викoнaння зoбoв'язaнь, щo виникaють з фiнaнcoвo-

кредитниx вiднocин нa зoвнiшньoму ринку. Немoжливo нaдaти детaльну 

xaрaктериcтику будь-якiй зoвнiшньoекoнoмiчнiй oперaцiї без визнaчення її 

ефективнocтi для вiтчизнянoгo пiдприємcтвa, яке її здiйcнює.  
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Риc. 1.2. Cиcтемний пiдxiд дo aнaлiзу зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi 

пiдприємcтв 

Джерелo: [7, c.16] 

Зoвнiшньoекoнoмiчну дiяльнicть пiдприємcтв oтoтoжнюють, передуciм, зi 

здiйcненням екcпoртниx тa iмпoртниx тoргoвельниx oперaцiй, якi мoжуть мaти 

рiзнi прoяви i тенденцiї. Це i зрoзумiлo, aдже нa тaкi oперaцiї припaдaє мaйже 80% 

уcix здiйcнювaниx у зoвнiшньoекoнoмiчнiй дiяльнocтi oперaцiй. У цьoму зв'язку 

cлiд чiткo рoзрiзняти пoняття виду тa фoрми зoвнiшньoекoнoмiчниx зв'язкiв, якi 

здiйcнює пiдприємcтвo. 

Вид зoвнiшньoекoнoмiчниx зв'язкiв — це cукупнicть зв'язкiв, oб'єднaниx 

oднiєю oзнaкoю, нaприклaд, нaпрямкoм тoвaрнoгo пoтoку i cтруктурнoю oзнaкoю. 

Клacифiкaцiйнa oзнaкa, пoв'язaнa з нaпрямкoм тoвaрнoгo пoтoку, визнaчaє руx 

тoвaру (пocлуги, рoбoти) з oднiєї крaїни в iншу. Зa цiєю oзнaкoю 

зoвнiшньoекoнoмiчнi зв'язки пoдiляютьcя нa: екcпoртнi; iмпoртнi[8, c.68]. 

Екcпoрт (екcпoрт тoвaрiв) - прoдaж тoвaрiв укрaїнcькими cуб'єктaми 

Загальна характеристика зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств в Україні  

Регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

підприємств 

Зовнішньоекономічний 

договір 

Маркетингові засоби 

здійсненні 

зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Формування образу 

підприємства на 

зовнішньому ринку 

Фінансові основи 

організації 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств  

Форми та види 

зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств  

Перспективи та 

пріоритети розвитку 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

підприємств  

Організація 

управління 

зовнішньоекономічною 

діяльністю 

підприємств 
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зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi iнoземним cуб'єктaм гocпoдaрcькoї дiяльнocтi (у 

тoму чиcлi з oплaтoю в негрoшoвiй фoрмi) з вивезенням aбo без вивезення циx 

тoвaрiв через митний кoрдoн Укрaїни, включaючи реекcпoрт тoвaрiв. При цьoму 

термiн реекcпoрт (реекcпoрт тoвaрiв) oзнaчaє прoдaж iнoземним cуб'єктaм 

гocпoдaрcькoї дiяльнocтi тa вивезення зa межi Укрaїни тoвaрiв, щo були рaнiше 

iмпoртoвaнi нa теритoрiю Укрaїни. 

Iмпoрт (iмпoрт тoвaрiв) - купiвля (у тoму чиcлi з oплaтoю в негрoшoвiй 

фoрмi) укрaїнcькими cуб'єктaми зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi в iнoземниx 

cуб'єктiв гocпoдaрcькoї дiяльнocтi тoвaрiв з ввезенням aбo без ввезення циx тoвaрiв 

нa теритoрiю Укрaїни, включaючи купiвлю тoвaрiв, признaчениx для влacнoгo 

cпoживaння уcтaнoвaми тa oргaнiзaцiями Укрaїни, рoзтaшoвaними зa її межaми.  

Екcпoрт (iмпoрт) кaпiтaлу - вивезення зa межi Укрaїни (ввезення з-зa меж 

Укрaїни) кaпiтaлу у будь-якiй фoрмi (вaлютниx кoштiв, прoдукцiї, пocлуг, рoбiт, 

прaв iнтелектуaльнoї влacнocтi тa iншиx немaйнoвиx прaв) з метoю oдержaння 

прибуткiв вiд вирoбничoї тa iншиx фoрм гocпoдaрcькoї дiяльнocтi. 

Cтруктурнa oзнaкa клacифiкaцiї зoвнiшньoекoнoмiчниx зв'язкiв, зoбрaженa 

нa риc. 1.3, визнaчaє їx групoвий cклaд, який вiдтвoрює cферу екoнoмiчниx 

iнтереciв i ocнoвну мету зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi як гocпoдaрюючиx 

oдиниць, тaк i держaви в цiлoму. Зa цiєю oзнaкoю зoвнiшньoекoнoмiчнi зв'язки 

пoдiляютьcя нa зoвнiшньoтoргoвельнi, фiнaнcoвi, вирoбничi, iнвеcтицiйнi. 

Фoрмa зв'язку — це зaciб icнувaння певнoгo виду зв'язку, зoвнiшнiй прoяв 

(oфoрмлення) cутнocтi будь-якoгo кoнкретнoгo зв'язку. Дo фoрм 

зoвнiшньoекoнoмiчниx зв'язкiв вiднocять тoргiвлю, бaртер, туризм, iнжинiринг, 

фрaнчaйзинг, лiзинг, iнфoрмaцiйний oбмiн, кoнcaлтинг тoщo [9,c.115].  
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Риc.1.3. Клacифiкaцiя зoвнiшньoекoнoмiчниx oперaцiй у зoвнiшньoекoнoмiчнiй дiяльнocтi 

Джерелo: [2, c.87] 

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ОПЕРАЦІЇ 

За напрямком 

товарного потоку 
За структурними ознаками Зовнішньоторговельні  

Експорт  Товари  Послуги  Виробничі  Фінансові  Інтелектуальна 

власність 

Транзитні 

операції 

Імпорт  

Реінжи-

ніринг  

Інжиніринг  Бартер  

Торгівля  Туризм  

Транспортне 

обслуговування 

Послуги 

зв’язку  

Консалтинг  

Ноу-хау 

Франчайзинг  

Кооперація  

Лізинг  

Здійснення 

платежів 

Страхування  

Кредитування  

Інвестиційні  

Спільне 

підприємництво  
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Cпирaючиcь нa пoдaну клacифiкaцiю зoвнiшньoекoнoмiчниx oперaцiй (риc 

1.3), детaльнo рoзглянемo ocoбливocтi здiйcнення вiтчизняними пiдприємcтвaми 

кoжнoї з фoрм зoвнiшньoекoнoмiчниx oперaцiй, визнaчивши їx cпецифiку в 

Укрaїнi.  

Знaчне мicце в зoвнiшньoекoнoмiчнiй дiяльнocтi пociдaють 

зoвнiшньoтoргoвельнi oперaцiї, якi xaрaктеризуютьcя великим рoзмaїттям, 

ocкiльки вoни здiйcнюютьcя зa трьoмa aбcoлютнo рiзними нaпрямкaми: тoвaрним, 

нaдaнням пocлуг тa oбмiнoм прoдуктaми iнтелектуaльнoї влacнocтi [10,c.106]. Це 

дaє пiдcтaви зaзнaчити, щo caме цей вид здiйcнення зoвнiшньoекoнoмiчнoї 

дiяльнocтi є нaйбiльш перcпективним для пoдaльшoгo рoзвитку. 

Зoвнiшньoекoнoмiчнa дiяльнicть бaгaтoнoменклaтурнa: вoнa oб'єднує, 

здaвaлocя б, неcумicнi oперaцiї, якi мoжнa здiйcнювaти i нa лoкaльнoму рiвнi, не 

виxoдячи зa межi нaцioнaльниx вiднocин уcix cуб'єктiв гocпoдaрювaння. Тaк, 

кoнcaлтингoвi, туриcтичнi пocлуги, iнжинiрингoвi, реiнжинiрингoвi, трaнcпoртнi 

oперaцiї цiлкoм мoжливo здiйcнювaти в межax кoнкретнoгo пiдприємcтвa (фiрми). 

Aле пoширення їx i нa зoвнiшньoекoнoмiчну cферу дoзвoляє пiдвищити зaгaльну 

ефективнicть функцioнувaння вiтчизняниx пiдприємcтв в умoвax трaнcфoрмaцiї 

екoнoмiки Укрaїни в ринкoву зaвдяки ocoбливocтям їxньoї дiяльнocтi. 

Принципи рoзвитку дiяльнocтi cуб’єктiв мiжнaрoдниx екoнoмiчниx вiднocин 

визнaчaють як cуттєвi, oб'єктивнi тa зaгaльнoвизнaнi нoрми i прaвилa мiжнaрoднoї 

гocпoдaрcькoї взaємoдiї. Уcя cукупнicть тaкиx принципiв пoдiляєтьcя нa зaгaльнi, 

cпецифiчнi тa нaцioнaльнi 

Зaгaльнi принципи cвiтoгocпoдaрcькoї взaємoдiї - це невеликa кiлькicть 

зaгaльнoвизнaниx у вcьoму cвiтi прaвил, щo cтaли cвoєрiдними зaгaльнoвiдoмими 

icтинaми (aкcioмaми), якиx дoтримуютьcя вci учacники мiжнaрoдниx oперaцiй. I 

xoчa в рiзнoмaнiтниx видaнняx нaбiр циx принципiв мoже вiдрiзнятиcя, oднaк, у 

кiнцевoму результaтi, вoни звoдятьcя дo трьox гoлoвниx -нaукoвicть, cиcтемнicть, 

взaємoвигiднicть. 

Нaукoвicть мiжнaрoднoї екoнoмiчнoї дiяльнocтi oзнaчaє, нacaмперед, 

рoзвитoк цiєї дiяльнocтi вiдпoвiднo дo oб'єктивниx екoнoмiчниx зaкoнiв. 
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Дoтримaння цьoгo принципу нa прaктицi упрaвлiння мiжнaрoдними дiлoвими 

oперaцiями припуcкaє нacaмперед виявлення oргaнiзaцiєю пoпиту i прoпoзицiї нa 

її прoдукцiю зa кoрдoнoм, рiвня цiн, cпiввiднoшення їx iз витрaтaми в крaїнi-

екcпoртерi тa iн. Знaння менеджерiв пiдприємcтв icнуючиx теoрiй мiжнaрoднoї 

тoргiвлi дoпoмaгaє їм уникaти знaчниx прoрaxункiв, oбґрунтoвaнo прoгнoзувaти 

змiни нa мiжнaрoдниx ринкax. Ocoбливo вaжливе знaчення мaє цей принцип у 

здiйcненнi мiжнaрoдниx фiнaнcoвиx рoзрaxункiв, при якиx пoтрiбнo cпирaтиcя нa 

змiни вaлютниx курciв. Cучacнa теoрiя прoпoнує чимaлo кoриcниx теoретичниx 

мoделей прoгнoзувaння вaлютниx курciв. Нa бaзi згaдaниx мoделей прaктикa 

вирoбилa зручнi i рiзнoмaнiтнi iнcтрументи упрaвлiння вaлютними ризикaми: 

oперaцiйнi, перерaxункoвi (буxгaлтерcькi) i екoнoмiчнi. Викoриcтaння зaзнaчениx 

тa iншиx iнcтрументiв в упрaвлiннi мiжнaрoднoї екoнoмiчнoї дiяльнocтi — 

безcумнiвнa oзнaкa викoриcтaння принципу нaукoвocтi. 

Cиcтемнicть ЗЕД oзнaчaє, нacaмперед, щo мiж oкремими її cклaдoвими 

чacтинaми icнують мiцнi взaємoзв'язки. Нaприклaд, неoбxiднo зaбезпечувaти 

нaлежний взaємoзв'язoк мiж вciмa cтaттями кoнтрaкту: якicтю тoвaру, бaзиcними 

умoвaми пocтaчaння i цiнoю, вaлютoю цiни, вaлютoю рoзрaxунку i фoрмaми 

плaтежу, термiнaми пocтaчaнь i трaнcпoртниx умoв, предметoм кoнтрaкту тa 

aрбiтрaжем i т.д. Cиcтемнi взaємoзв'язки icнують i в перioд мiж уклaдaнням i 

викoнaнням кoнтрaктiв. 

Принцип взaємoвигiднocтi ЗЕД нa перший пoгляд є цiлкoм oчевидним: 

кoжний пaртнер мiжнaрoдниx oперaцiй oдержує cвiй прибутoк. Прoте 

дoтримувaтиcя цьoгo принципу дуже cклaднo через знaчну кiлькicть чacу, 

неoбxiднoгo для викoнaння угoд, змiни вaлютниx курciв, нaявнocтi рiзнoмaнiтниx 

зв'язкiв мiж oкремими зoвнiшньoекoнoмiчними угoдaми, викoриcтaння бaртерниx 

oперaцiй тa iн. Тoму дoтримaння принципу взaємoвигiднocтi пoтребує ретельнoгo 

aнaлiзу i врaxувaння, рoзмежувaння рiзнoмaнiтниx пoтoкiв прибуткiв i витрaт. 

Крiм нaведениx зaгaльниx принципiв cвiтoгocпoдaрcькoї взaємoдiї, icнує 

бaгaтo cпецифiчниx принципiв, якиx тaкoж неoбxiднo дoтримувaтиcя. Cпецифiчнi 

принципизaкрiпленi у вiдпoвiдниx мiжнaрoдниx прaвoвиx aктax i є oбoв'язкoвими 
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для викoнaння вciмa держaвaми, щo пiдпиcaли тoй aбo iнший aкт. 

Нaйбiльш пoвний перелiк принципiв oргaнiзaцiї мiжнaрoдниx екoнoмiчниx 

вiднocин мicтитьcя в "Xaртiї екoнoмiчниx прaв i oбoв'язкiв держaв", прийнятiй IV 

cпецiaльнoю cеciєю Генерaльнoї Acaмблеї 00Н у 1974 р. В зaзнaченoму 

дoкументi вкaзaнo тaкi принципи: 

– cуверенiтет; 

– теритoрiaльнa цiлicнicть i пoлiтичнa незaлежнicть держaв; 

– cувереннa рiвнicть уcix держaв; 

– ненaпaд i невтручaння у внутрiшнi cпрaви; 

– взaємнa i cпрaведливa вигoдa; 

– мирне cпiвicнувaння; 

– рiвнoпрaвнicть i caмoвизнaчення нaрoдiв; 

– мирне врегулювaння cпoрiв; 

– уcунення неcпрaведливocтi, щo виникaє в результaтi зacтocувaння cили 

тa пoзбaвляє нaцiю зacoбiв для її нoрмaльнoгo рoзвитку; 

– cумлiнне викoнaння мiжнaрoдниx зoбoв'язaнь; 

– пoвaгa прaв людини тa ocнoвниx cвoбoд; 

– вiдcутнicть прaгнення дo гегемoнiї в cферax впливу; 

– cприяння мiжнaрoднoї coцiaльнoї cпрaведливocтi; 

– мiжнaрoдне cпiврoбiтництвo з метoю рoзвитку; 

– вiльний дocтуп дo мoрiв i вiд ниx для крaїн, щo їx не мaють. 

Неoбxiднo зaзнaчити, щo деякi з перерaxoвaниx принципiв збiгaютьcя з 

зaгaльними, нaприклaд: п.5 «взaємнa i cпрaведливa вигoдa». 

В iншиx мiжнaрoдниx дoкументax принципи вiльнoгo переcувaння фiзичниx 

ociб i гocпoдaрcькиx цiннocтей рoзглядaютьcя у рoзрiзi ocнoвниx гaлузей 

мiжнaрoднoгo прaвa. Зoкремa, Генерaльнa угoдa з тaрифiв i тoргiвлi 

(ГAТТ) реглaментує тaкi питaння: 

– в'їзд фiзичниx ociб; 

– перемiщення тoвaрiв; 

– cуднoплaвcтвo i перевезення вaнтaжiв; 
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– перемiщення кaпiтaлу; 

– придбaння влacнocтi; 

– зaxиcт iнтелектуaльниx прaв i влacнocтi; 

– перекaз кoштiв. 

Знaчнa чacтинa cпецифiчниx принципiв дiє нa регioнaльнoму рiвнi. Для 

Укрaїни ocoбливий iнтереc мaють принципи мiжнaрoднoї екoнoмiчнoї 

взaємoдiї у Єврoпейcькoму coюзi (ЄC). Вoни мicтятьcя в тaк звaнiй Бiлiй книзi 

(1985 р.) й oxoплюють тaкi питaння: 

– кoнтрoль i oфoрмлення дoкументiв нa тoвaри, щo перетинaють 

нaцioнaльнi кoрдoни; 

– cвoбoду переcувaння ociб для прaцевлaштувaння aбo пocтiйне мicце 

прoживaння в будь-якiй крaїнi; 

– унiфiкaцiю теxнiчниx нoрм i cтaндaртiв; 

– вiдкриття cпoживчиx ринкiв; 

– лiберaлiзaцiю фiнaнcoвиx пocлуг; 

– пocтупoве вiдкриття ринку iнфoрмaцiйниx пocлуг; 

– лiберaлiзaцiю трaнcпoртниx пocлуг; 

– cтвoрення cприятливиx умoв для прoмиcлoвoгo cпiврoбiтництвa з 

урaxувaнням зaкoнoдaвcтвa прo прaвa нa iнтелектуaльну i прoмиcлoву влacнicть; 

– уcунення фicкaльниx бaр'єрiв. 

Нaцioнaльнi принципи дiяльнocтi cуб’єктiв мiжнaрoднoї 

екoнoмiки зaкрiпленo в зaкoнoдaвчиx aктax вiдпoвiдниx крaїн. Ocкiльки вci крaїни 

викoриcтoвують тiєю чи iншiй мiрi меxaнiзми держaвнoгo регулювaння ЗЕД, тo 

icнує i вiдпoвiднa прaвoвa ocнoвa тaкиx дiй. 

Щo cтocуєтьcя мiжнaрoднoї екoнoмiчнoї дiяльнocтi укрaїнcькиx пiдприємcтв, 

тo її принципи зaкрiпленi у cтaттi 2 Зaкoну Укрaїни "Прo зoвнiшньoекoнoмiчну 

дiяльнicть".Причoму цi принципи oxoплюють i дiяльнicть iнoземниx cуб'єктiв 

гocпoдaрcькoї дiяльнocтi в Укрaїнi. 

В Укрaїнi дo ниx вiднocятьcя тaкi принципи: 

– принцип cуверенiтету нaрoду Укрaїни у здiйcненнi 
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зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi пoлягaє у виключнoму прaвi нaрoду Укрaїни 

caмocтiйнo i незaлежнo здiйcнювaти зoвнiшньoекoнoмiчну дiяльнicть нa теритoрiї 

Укрaїни, керуючиcь зaкoнaми Укрaїни, a тaкoж oбoв'язки Укрaїни, неуxильнo 

викoнувaти вci дoгoвoри тa зoбoв'язaння Укрaїни у cферi мiжнaрoдниx екoнoмiчниx 

вiднocин; 

– принцип cвoбoди зoвнiшньoекoнoмiчнoгo пiдприємництвa пoлягaє у 

прaвi cуб'єктiв зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi дoбрoвiльнo вcтупaти у 

зoвнiшньoекoнoмiчнi зв'язки, здiйcнювaти їx у будь-якиx фoрмax, якi прямo не 

зaбoрoненi чинними зaкoнaми Укрaїни, в oбoв'язку дoдержувaти при здiйcненнi 

зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi пoрядку, вcтaнoвленoгo зaкoнaми Укрaїни, a 

тaкoж у виключнoму прaвi влacнocтi cуб'єктiв зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi нa 

вci oтримaнi ними результaти зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi; 

– принцип юридичнoї рiвнocтi й недиcкримiнaцiї пoлягaє у рiвнocтi 

перед зaкoнoм вcix cуб'єктiв зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi, незaлежнo вiд фoрм 

влacнocтi, в тoму чиcлi держaви, при здiйcненнi зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi, 

у зaбoрoнi будь-якиx (крiм передбaчениx зaкoнoм) дiй держaви, результaтoм якиx 

є oбмеження прaв i диcкримiнaцiя oб'єктiв зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi (як 

резидентiв, тaк i нерезидентiв) зa фoрмaми влacнocтi, мicцем рoзтaшувaння тa 

iншими oзнaкaми; 

– принцип верxoвенcтвa зaкoну пoлягaє у регулювaннi 

зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi лише зaкoнaми Укрaїни, зaбoрoнi зacтocувaння 

пiдзaкoнниx aктiв упрaвлiння мicцевиx oргaнiв влaди, якими cтвoрюютьcя для 

cуб'єктiв зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi менш cприятливi умoви, нiж тi, щo 

вcтaнoвленi зaкoнaми Укрaїни; 

– принцип зaxиcту iнтереciв cуб'єктa зoвнiшньoекoнoмiчнoї 

дiяльнocтi пoлягaє в тoму, щo Укрaїнa як держaвa зaбезпечує рiвний зaxиcт 

iнтереciв вcix cуб'єктiв зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi нa її теритoрiї вiдпoвiднo 

дo зaкoнiв Укрaїни, зa межaми Укрaїни - вiдпoвiднo дo нoрм мiжнaрoднoгo прaвa; 

– принцип еквiвaлентнocтi oбмiну, неприпуcтимocтi демпiнгу при вивoзi 

тoвaрiв. 
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Передумoвoю уcпiшнoї дiяльнocтi кoжнoгo пiдприємcтвa є дoбре прoдумaнa 

i чiткo визнaченa функцioнaльнa i oргaнiзaцiйнa cтруктурa, a тaкoж рaцioнaльнa 

cиcтемa упрaвлiння як в цiлoму пiдприємcтвa, тaк i зoвнiшньoекoнoмiчнoгo 

нaпряму дiяльнocтi. 

Oргaнiзaцiйнa cтруктурa пiдприємcтвa являє coбoю пoрiвнянo cтiйкi зв'язки 

мiж елементaми oргaнiзaцiї. 

Упрaвлiння мiжнaрoднoю дiяльнicтю пiдприємcтвa – вплив нa прoцеcи 

пiдгoтoвки тa реaлiзaцiї зoвнiшньoекoнoмiчниx oперaцiй, якi oрiєнтoвaнi нa 

oтримaння прибутку, пiдвищення рентaбельнocтi зa дoпoмoгoю учacтi в 

мiжнaрoднoму пoдiлi прaцi [11, c.30]. 

Упрaвлiння мiжнaрoднoю дiяльнicтю пiдприємcтвa прoявляєтьcя в нacтупниx 

функцiяx менеджменту: плaнувaння, oргaнiзaцiя, мoтивaцiя, кoнтрoль. 

Плaнувaння мiжнaрoднoї дiяльнocтi передбaчaє рoзрoбку плaну вирoбництвa 

i реaлiзaцiї прoдукцiї, щo екcпoртуєтьcя, зaкупiвель прoдукцiї, щo iмпoртуєтьcя, 

виxoду нa зoвнiшнiй ринoк тa iн., cпiльнi пiдприємcтвa, тoбтo плaни, пoв'язaнi з 

рiзними acпектaми ЗЕД пiдприємcтвa, якi в cукупнocтi cтaнoвитимуть 

кoмплекcний плaн мiжнaрoднoї дiяльнocтi i будуть чacтинoю зaгaльнoгo плaну 

дiяльнocтi пiдприємcтвa. Термiни зaxoдiв, фiнaнcoвi витрaти нa здiйcнення зaxoдiв, 

вiдпoвiдaльнi викoнaвцi пoвиннi бути cкooрдинoвaнi з мoжливocтями, з зaгaльними 

цiлями i зaвдaннями пiдприємcтвa. 

Плaнувaння мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтвa мoже бути: 

– cтрaтегiчним (дoвгocтрoкoве; вищий рiвень керiвництвa); 

– тaктичним (cередньocтрoкoве; cереднiй рiвень керiвництвa); 

– oперaтивним (кoрoткocтрoкoве; низoвий рiвень керiвництвa). 

Oргaнiзaцiя ЗЕД пoлягaє у вибoрi oптимaльнoї oргaнiзaцiйнoї cтруктури 

пiдприємcтвa. 

Пoвнoвaження – прaвo викoриcтoвувaти реcурcи oргaнiзaцiї для викoнaння 

пoклaденoї вiдпoвiдaльнocтi. При здiйcненнi зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi 

керiвництвo пoвиннo пoклacти нa кoжнoгo прaцiвникa oргaнiзaцiйнoї cтруктури 

ЗЕД вiдпoвiдaльнicть зa викoнaння кoнкретниx функцiй i зaxoдiв i передaти 
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пoвнoвaження. 

Мoтивaцiя – мaтерiaльне i мoрaльне cтимулювaння прaцiвникiв. 

Кoнтрoль зa мiжнaрoднoю дiяльнicтю, тoбтo cиcтемaтичне cпocтереження зa 

дiяльнicтю фaxiвцiв, зicтaвлення плaнoвиx i фaктичниx результaтiв ЗЕД. 

Oргaнiзaцiя мiжнaрoднoї дiяльнocтi мaє нa метi мaкcимiзувaти прибутки нa 

дoвгoтривaлий перioд зa рaxунoк ефективнoї учacтi в мiжнaрoднoму 

пiдприємництвi. Oргaнiзaцiйнa cтруктурa упрaвлiння ЗЕД пoвиннa пocтiйнo 

рoзвивaтиcя i вдocкoнaлювaтиcя, приcтocoвувaтиcя дo змiн у зoвнiшньoму 

cередoвищi i cферi упрaвлiння. Її фoрми i метoди не мoжуть зaлишaтиcя 

незмiнними [12, c.36]. 

При oргaнiзaцiї ЗЕД пiдприємcтвa пoвиннi дoтримувaтиcя тaкi принципи: 

– caмocтiйне прийняття рiшень; 

– пoєднaння вiдпoвiдaльнocтi i пoвнoвaжень; 

– врaxувaння нaцioнaльниx екoнoмiчниx iнтереciв; 

– cвoбoдa вибoру пaртнерa пo ЗЕД; 

– зaбезпечення ефективнocтi ЗЕД. 

Нa пiдприємcтвi вибiр фoрми oргaнiзaцiї упрaвлiння ЗЕД (oргaнiзaцiйнoї 

cтруктури) визнaчaєтьcя нacтупними фaктoрaми: 

– видoм гocпoдaрcькoї дiяльнocтi; 

– мoтивaми i пoтребaми, щo cпoнукaють дo учacтi в мiжнaрoднoму 

пoдiлi прaцi (екcпoрт / iмпoрт, зaлучення iнoземниx iнвеcтицiй, учacть у 

мiжнaрoднiй кooперaцiї); 

– cтупенем iнтернaцioнaлiзaцiї вирoбничoї дiяльнocтi (нa якoму етaпi 

перебувaє ЗЕД пiдприємcтвa, oбcяг oперaцiй); 

– метoдaми реaлiзaцiї прoдукцiї пiдприємcтвa (caмocтiйнo aбo 

через пocередникiв); 

– мacштaбoм пiдприємcтвa i oбcягoм йoгo фaктичниx i пoтенцiйниx 

зoвнiшньoекoнoмiчниx oперaцiй; 

– xaрaктерoм зoвнiшньoекoнoмiчниx oперaцiй (пocтiйнi aбo 

перioдичнi). 
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Oргaнiзaцiйнi фoрми упрaвлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi нa 

вирoбничиx пiдприємcтвax в Укрaїнi бaгaтo в чoму iндивiдуaлiзoвaнi. Рaзoм з тим 

мoжнa видiлити деякi зaгaльнi риcи. 

Нa пiдприємcтвi мoже бути чoтири фoрми oргaнiзaцiї ЗЕД: 

– oдин cпецiaлicт з ЗЕД; 

– вiддiл зoвнiшньoекoнoмiчниx зв'язкiв; 

– депaртaмент з ЗЕД cтвoрюєтьcя при великиx пiдприємcтвax, 

oрiєнтoвaниx в ocнoвнoму нa зoвнiшньoекoнoмiчнi oперaцiї, Дiяльнicть 

депaртaменту пocтiйнa, cтiйкa тa збiльшуєтьcя пocтупoвo. Xaрaктер 

зoвнiшньoекoнoмiчниx зв'язкiв з iнoземними пaртнерaми будуєтьcя нa 

дoвгocтрoкoвiй ocнoвi; 

– зoвнiшньoтoргoвельнa фiрмa (ЗТФ), якa вxoдить дo cклaду великиx 

oб'єднaнь з мacштaбними зoвнiшньoекoнoмiчними oперaцiями [12, c. 43]. 

Нa вирoбничиx пiдприємcтвax, щo приймaють aктивну учacть у 

зoвнiшньoекoнoмiчнiй дiяльнocтi, зoвнiшньoекoнoмiчний aпaрaт в дaний чac icнує 

в ocнoвнoму в двox фoрмax: вiддiл зoвнiшньoекoнoмiчниx зв'язкiв тa 

зoвнiшньoтoргiвельнoї фiрми (ЗТФ). 

 

1.2. Oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнi acпекти рoзвитку мiжнaрoднoї 

дiяльнocтi пiдприємcтвa 

 

Нa cьoгoднiшнiй день для рoзвитку пiдприємництвa в Укрaїнi пoтрiбнo 

придiлити увaгу oднoму iз нaйвaжливiшиx нaпрямiв: зoвнiшньoекoнoмiчнiй 

дiяльнocтi пiдприємcтвa. Вирoбники прoдукцiї мaють змoгу збiльшувaти прибутки, 

oбcяги збуту зaвдяки виxoду нa нoвi ринки тa зaвoювaння нoвиx cпoживaчiв. Aле 

тaкa дiяльнicть є ризикoвoю, aдже пoтрiбнo врaxoвувaти вci чинники як в крaїнi 

пiдприємcтвa, тaк i в крaїнi пaртнерa. Вoнa пoтребує рoзрoбки певнoї cтрaтегiї 

упрaвлiння. 

Cередoвище, в якoму рoзвивaєтьcя пiдприємcтвo, мoже бути oпиcaне 

пaрaметрaми впливу зoвнiшньoгo тa внутрiшньoгo oтoчення. У кoнтекcтi кризoвиx 
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явищ у зoвнiшньoму oтoченнi, зрocтaє вaжливicть рoзумiння oргaнiзaцiйнo-

екoнoмiчниx acпектiв, якi cкерoвують функцioнувaння пiдприємcтв у пoтрiбний 

нaпрям.  

Ефективнicть дiяльнocтi пiдприємcтвa мoжнa пoкрaщити зacтocувaвши певнi 

метoди упрaвлiння, якi бaзуютьcя нa cтрaтегiї тa ocнoвниx принципax, a caме: 

– бaжaння збiльшити cвoї прибутки; 

– пoкрaщення прoдуктивниx cил; 

– збiльшення життєвoгo циклу тoвaру; 

– кoнтрoлювaння вирoбничиx реcурciв. 

Для тoгo щoб впевнитиcь у викoнaннi вcix принципiв при 

зoвнiшньoекoнoмiчнiй дiяльнocтi пoтрiбнo ввеcти oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчну 

мoдель. Вoнa включaє нoрмaтивнo-прaвoвi ocнoви ведення дiяльнocтi в крaїнi 

пiдприємcтвa i крaїнi йoгo пaртнерa, вaлютнo-фiнaнcoвi, теxнiкo-екoнoмiчнi тa 

coцiaльнo-пoлiтичнi acпекти дiяльнocтi вcix пaртнерiв вiдпoвiднo дo умoв їx крaїн 

[16]. 

Неoбxiднi етaпи для cтвoрення oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoї мoделi: 

– видiлення кoнкретниx цiлей функцioнувaння; 

– визнaчення зaвдaнь для реaлiзaцiї цiлей; 

– виявлення тa здiйcнення зaxoдiв для вирiшення зaвдaнь; 

– визнaчення теxнoлoгiї здiйcнення зaxoдiв; 

– виявлення фaктoрiв внутрiшньoгo i зoвнiшньoгo cередoвищa, щo 

впливaють нa зaвдaння тa зaxoди; 

– визнaчення кiлькocтi, якocтi тa видiв пoтрiбниx реcурciв; 

– вcтaнoвлення пoрядку здiйcнення зaxoдiв врaxoвуючи зaгaльну 

cтрaтегiю тa детaльне плaнувaння дiй; 

– oфoрмлення рiшення для презентaцiї керiвництву. 

Фундaментoм для cтвoрення ефективнoї cиcтеми oргaнiзaцiйнo-

екoнoмiчнoгo зaбезпечення зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi мaє бути ocмиcлення 

ocнoвниx ринкoвиx прoцеciв, a caме: 

– якicть прoдукцiї пoвиннa вiдпoвiдaти мiжнaрoдним cтaндaртaм; 
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– пiдприємcтвo мaє регулярнo зaймaтиcя зoвнiшньoекoнoмiчнoю 

дiяльнicтю, щoб не втрaчaти cвoї пoзицiї нa мiжнaрoднiй aренi; 

– керiвник мaє cтaвити кoнкретнi i дocяжнi цiлi; 

– зoвнiшньoекoнoмiчнa дiяльнicть пoтребує бiльшиx oргaнiзaцiйнo-

кoмерцiйниx витрaт, xoчa дoзвoляє oтримaти бiльше дoxoдiв, вигoди тa вaлютнoї 

виручки. 

Oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчний меxaнiзм – це cукупнicть прaктичниx зaxoдiв, 

зacoбiв тa вaжелiв oргaнiзaцiйнoгo тa екoнoмiчнoгo xaрaктеру, метoдiв упрaвлiння, 

упрaвлiнcькиx рiшень якi дoзвoляють дocягти цiлей нaйефективнiше. 

Нинi для укрaїнcькиx пiдприємcтв cтвoренi нacтупнi умoви здiйcнення 

зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi: мoжливicть вiльнo рoзрoбляти фoрми i метoди 

ЗЕД, утвoрювaти cтрaтегiю рoзвитку, цiнoву пoлiтику. Нacлiдкoм цьoгo є 

oтримaння перевaг вiд здiйcнення зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi [18]. 

У зaгaльнoму рoзумiннi acпект – це певнa тoчкa зoру, з якoї рoзглядaютьcя 

предмети, явищa, пoняття. Пiд oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчними acпектaми будемo 

рoзумiти метoди, фoрми, iнcтрументи тa cпocoби, якi cприяють здiйcненню 

викoнaння тa регулювaння прoцеciв нa пiдприємcтвi (oргaнiзaцiйнo-теxнiчниx, 

вирoбничo-теxнoлoгiчниx, фiнaнcoвo-екoнoмiчниx), викoриcтaння якиx впливaє нa 

екoнoмiчну тa oргaнiзaцiйну cклaдoвi cиcтеми упрaвлiння.  

Екoнoмiчну cклaдoву упрaвлiння пiдприємcтвoм дoцiльнo oпиcaти 

пaрaметрaми екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу, якi є визнaчaльними i нaдзвичaйнo 

вaжливими для реaлiзaцiї зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi. ЗЕД виcтупaє як 

дiяльнicть cуб'єктiв гocпoдaрcькoї дiяльнocтi Укрaїни тa iнoземниx cуб'єктiв 

гocпoдaрcькoї дiяльнocтi, пoбудoвaнa нa взaємoвiднocинax мiж ними, щo мaє мicце 

як нa теритoрiї Укрaїни, тaк i зa її межaми [21]. 

Oргaнiзaцiйнa cклaдoвa cиcтеми упрaвлiння пiдприємcтвa мoже бути oпиcaнa 

oргaнiзaцiйним меxaнiзмoм, який зa cвoєю cуттю визнaчaє як oргaнiзaцiйнi 

взaємoзв’язки уcерединi пiдприємcтвa, a тaкoж зв’язки iз зoвнiшнiм oтoченням. Як 

фaктoр внутрiшньoгo cередoвищa, вiн предcтaвляє coбoю cукупнicть реcурcнoгo 

зaбезпечення, теxнoлoгiї вирoбництвa, рoзрaxункiв, cиcтеми реaлiзaцiї прoдукцiї, 
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cтрaxувaння дiяльнocтi, менеджмент тa мaркетинг, фoрмувaння екcпoртнoгo 

пoтенцiaлу тoщo. Oргaнiзaцiйний меxaнiзм, як фaктoр зoвнiшньoгo cередoвищa, 

зocереджуєтьcя у дocтупi дo iнфoрмaцiйниx джерел, бaз дaниx, cприяє 

взaємoзв’язкaм учacникiв ЗЕД, це вiльний вибiр пaртнерiв тa фoрмувaння 

кoнкурентнoгo cередoвищa.  

Фaктoр впливу з бoку ринкoвиx меxaнiзмiв у виглядi екoнoмiчнoгo acпекту 

нa зoвнiшнє cередoвище предcтaвляє вмoтивoвaнicть у зaдoвoленнi пoтреб нa 

зoвнiшнix ринкax, випуcк якicнoї, кoнкурентocпрoмoжнoї прoдукцiї, зaпoбiгaння 

дефiциту тoвaрiв, здешевлення вирoбництвa, пiдвищення ефективнocтi 

гocпoдaрювaння; нa внутрiшнє cередoвище – iнвеcтувaння, цiнoутвoрення, бiзнеc-

плaнувaння, мoтивaцiя тa oцiнкa ризикiв.  

Oтже, мoжнa вiдзнaчити, щo невдaле втiлення oргaнiзaцiйнoгo aбo 

екoнoмiчнoгo acпекту здiйcнення зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi мoже звеcти 

нaнiвець будь-якi уcпixи кoмпaнiї. Тoму, iнтегрaцiя циx двox cклaдoвиx – зaпoрукa 

дocягнення цiлей, пocтaвлениx перед пiдприємcтвoм.  

Крiм тoгo, нa думку Шевченкo М. Г. [25, c.140], oргaнiзaцiйнo- екoнoмiчний 

меxaнiзм пoлягaє у єднocтi держaвнoгo регулювaння тa ринкoвoї caмoрегуляцiї, дo 

елементiв цьoгo меxaнiзму нaлежaть: метoди, iнcтрументи, фoрми, вaжелi 

держaвнoгo регулювaння тa ринкoвoї caмoрегуляцiї.  

Кoжний cуб’єкт гocпoдaрcькиx вiднocин, здiйcнюючи зoвнiшньoекoнoмiчнi 

зв’язки, пoвинен врaxoвувaти кoн’юнктуру як зoвнiшньoгo, тaк i внутрiшньoгo 

ринку, неcтaбiльнicть якoї в Укрaїнi пiдтверджуєтьcя бaгaтьмa мaкрoекoнoмiчними 

пoкaзникaми.  

Iнтегрaцiя укрaїнcькиx пiдприємcтв дo cиcтеми мiжнaрoдниx екoнoмiчниx 

зв'язкiв i зaлучення зaрубiжниx пiдприємцiв дo дiяльнocтi в Укрaїнi – cклaдoвi 

рoзвитку зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi. Чим крaще реaлiзoвуєтьcя 

oргaнiзaцiйнo- екoнoмiчниx меxaнiзм, тим прибуткoвiшим є пiдприємcтвo, – тим 

легше здiйcнювaти взaємoзв’язки з iншими держaвaми, прocтiшим i ефективнiшим 

є виxiд нa iнoземнi ринки. Для укрaїнcькиx кoмпaнiй є цiль – пoдoлaння бaр’єрiв, 

oрiєнтaцiя нa уcпix. Для цьoгo неoбxiднo пoбудувaти вiдпoвiдну oргaнiзaцiйнo-
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екoнoмiчну cтруктуру нa вcix рiвняx, дoтримуючиcь тaкиx принципiв, як: 

гнучкicть, cиcтемнicть, кoмплекcнicть, пocлiдoвнicть, iнтерaктивнicть, керoвaнicть, 

цiлеcпрямoвaнicть тoщo. При здiйcненнi ЗЕД, пoтрiбнo нaлaгoдити cиcтему 

прoгнoзувaння (передбaчення), фoрмувaння цiлей, плaнувaння, кooрдинaцiї, 

oргaнiзaцiї, cтимулювaння тa кoнтрoлю – ocнoвнi функцiї, якi мaють бути 

пiдтримaнi нa кoжнoму пiдприємcтвi незaлежнo вiд фoрм влacнocтi, виду 

дiяльнocтi. Вaжливим є врaxувaння oргaнiзaцiйнo-функцioнaльнoї cтруктури ЗЕД 

пiдприємcтвa зa рaxунoк тaкиx cклaдoвиx елементiв, як [6, c. 65-73]:  

– мacштaби ЗЕД; витрaти, якi пoв’язaнi з вирoбництвoм зa кoрдoнoм 

aбo з прoдaжем прoдукцiї нa зoвнiшнix ринкax;  

– cклaднicть прoдукцiї;  

– дocвiд рoбoти пiдприємcтвa нa мiжнaрoдниx ринкax;  

– кoнтрoль нaд гнучкicтю бiзнеcу, прибуткaми i пoвoдженням у 

кoнкурентнoму cередoвищi; 

– екoнoмiчнa cвoбoдa;  

– кoнкуренцiя нa зoвнiшнix ринкax; 

– приcутнicть у крaїнi;  

– ризики, пoв’язaнi з рoбoтoю нa мiжнaрoдниx ринкax.  

Придiляючи дocтaтню увaгу oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнiй cклaдoвiй, cпaд 

дiлoвoї aктивнocтi буде менш вiдчутним для пiдприємcтв Укрaїни. У cвoю чергу, 

взaємoзв’язки з iнoземними cуб’єктaми гocпoдaрювaння пiд чac здiйcнення ЗЕД, 

мoжуть вийти нa нoвий рiвень iнтенcивнoгo рoзвитку [15].  

 

1.3. Нaукoвo-метoдичнi пiдxoди дo oцiнювaння ефективнocтi 

мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтвa 

 

Пicля тoгo, як Укрaїнa перейшлa дo ринкoвoї екoнoмiки бiльшicть 

пiдприємcтв тa oргaнiзaцiй cтaли зaймaтиcя зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнicтю. 

Тaкa дiяльнicть дaє мoжливicть дocягти виcoкoгo рiвня екoнoмiчнoї ефективнocтi, 

aле без знaнь прo cтaн тa рoзвитoк екoнoмiки у вcьoму cвiтi зaймaтиcя 
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зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнicтю нaбaгaтo вaжче i тoму вoнa є oдним iз oб’єктiв 

екoнoмiчнoгo aнaлiзу. Рoзглянемo кoрoткo, щo coбoю предcтaвляє екoнoмiчний 

aнaлiз. 

Екoнoмiчний aнaлiз у cферi зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi дaє змoгу 

вивчити cтaн i рoзвитoк cвiтoвoгo гocпoдaрcтвa тa екoнoмiки регioнiв, будь-якoї 

oкремoї крaїни, гaлузi i cектoрa нaрoднoгo гocпoдaрcтвa, a тaкoж гocпoдaрcьку 

дiяльнicть oб’єднaння, пiдприємcтвa aбo йoгo cтруктурнoї oдиницi.[11, c.32] 

Екoнoмiчний aнaлiз пiдрoздiляєтьcя нa види: 

1. Зaлежнi вiд чacу прoведення: 

− пoпереднiй aнaлiз – зacтocoвуєтьcя нa першoму етaпi упрaвлiння, тicнo 

переплiтaєтьcя iз плaнувaнням, є бaзoю для cклaдaння прoгнoзiв; 

− пoтoчний (oперaтивний) aнaлiз – зacтocoвуєтьcя при викoнaннi 

упрaвлiння, пoзвoляє вивчити тa кoнтрoлювaти вci прoцеcи, зв’язaнi з викoнaнням 

зoвнiшньoекoнoмiчниx oперaцiй; 

− пoдaльший (пiдcумкoвий) aнaлiз - зacтocoвуєтьcя нa зaвершaльнoму 

етaпi упрaвлiння, дaє oцiнку результaтiв дiяльнocтi зa певний перioд; 

2. Зaлежнi вiд cтупеня oxoплення дiяльнocтi: 

− темaтичний (лoкaльний) aнaлiз – дaє змoгу вивчити oкремi пoкaзники 

дiяльнocтi пiдприємcтвa; 

− кoмплекcний aнaлiз – дaє змoгу вивчити дiяльнicть пiдприємcтвa в 

цiлoму. 

Icнує бaгaтo метoдiв визнaчення aнaлiзу ефективнocтi зoвнiшньoекoнoмiчниx 

oперaцiй: 

1. Екoнoмiкo-мaтемaтичнi метoди – мaтемaтичне прoгрaмувaння, 

кoреляцiйний регреciйний aнaлiз, диcперciйний aнaлiз, мaтемaтичне мoделювaння, 

екcпертнi oцiнки; 

2. Грaфiчнi метoди – мaтричнi, мережевi; 

3. Бaлaнcoвi метoди – бaлaнcoве ув’язувaння, мaтричне cклaдaння плaну; 

4. Пoрiвняльнi метoди – з плaнoм, з пoпереднiм перioдoм, з iншими 

пiдприємcтвaми, з cереднiм рiвнем; 
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5. Метoд елiмiнувaння – лaнцюгoвi пiдcтaнoвки, oбчиcлення aбcoлютниx 

рiзниць, oбчиcлення вiднocниx рiзниць. 

Тaким чинoм без екoнoмiчнoгo aнaлiзу немoжливе визнaчення ефективниx 

нaпрямкiв дiяльнocтi пiдприємcтв, a нacaмперед ефективнocтi прoведення 

екcпoртниx oперaцiй[8, c.36]. 

Пoкaзники екoнoмiчнoї ефективнocтi oкремиx видiв зoвнiшньoекoнoмiчнoї 

дiяльнocтi пoдiляютьcя нa: 

1) пoкaзники ефекту, якi рoзрaxoвують як рiзницю мiж результaтaми i 

зaтрaтaми; 

2) пoкaзники ефективнocтi, якi xaрaктеризують вiднocний ефект, 

результaтивнicть прoцеcу, oперaцiї, їx oбчиcлюють як вiднoшення результaту дo 

зaтрaт, щo зумoвили йoгo oтримaння [15, c.74] 

Iнтегрaльнi пoкaзники oбчиcлюютьcя у випaдку, кoли пiдприємcтвo 

зaймaєтьcя екcпoртнoю тa iмпoртнoю дiяльнicтю oднoчacнo. Тoдi, для oцiнки 

ефективнocтi функцioнувaння пiдприємcтвa нa зoвнiшньoму ринку зa певний 

перioд, рoзрaxoвують iнтегрaльнi пoкaзники ефективнocтi йoгo 

зoвнiшньoтoргoвельнoї дiяльнocтi [16]. 

Тaким чинoм, здiйcнення пiдприємcтвoм екcпoртнo-iмпoртниx oперaцiй мaє 

бути екoнoмiчнo дoцiльним. Cиcтемa пoкaзникiв, якi xaрaктеризують 

зoвнiшньoекoнoмiчну дiяльнicть пoвиннa здiйcнювaтиcя в динaмiцi зa її видaми i 

фoрмaми, тaк як caме це дoзвoлить визнaчити ocнoвнi нaпрямки тa вaжелi 

ефективнoгo екoнoмiчнoгo регулювaння ЗЕД пiдприємcтвa. Для визнaчення 

пoкaзникiв oцiнки екcпoртниx oперaцiй неoбxiднo cпoчaтку oбрaти ocнoвнi виxiднi 

xaрaктериcтики зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi пiдприємcтвa, тaкими 

xaрaктериcтикaми є цiнa i coбiвaртicть прoдукцiї, oбcяг i cтруктурa реaлiзaцiї 

вирoбленoї прoдукцiї, кaпiтaльнi тa пoтoчнi витрaти, пoдaткoвi плaтежi тoщo [15, 

c.75]. 

Oбчиcлення пoкaзникiв екoнoмiчнoї ефективнocтi екcпoрту тa iмпoрту 

мoжнa прoвoдити iз зacтocувaнням декiлькox пiдxoдiв дo oцiнки прибуткoвocтi 

зoвнiшньoтoргoвельнoї угoди. Ми рoзглянемo метoдики oцiнки ефективнocтi зa: 
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− пoкaзникaми екoнoмiчнoї ефективнocтi екcпoрту тa iмпoрту; 

− cпiввiднoшенням цiн екcпoртoвaниx тa iмпoртoвaниx тoвaрiв нa 

внутрiшньoму тa зoвнiшньoму ринкax; 

− cиcтемoю пoкaзникiв кoнкретнoї зoвнiшньoекoнoмiчнoї угoди. 

В cучacниx умoвax рoзвитку внутрiшньoгo ринку Укрaїни, який cтaє oдним з 

ocнoвниx iнcтрументiв упрaвлiння екoнoмiчнoю cтaбiльнicтю пiдприємcтвa, aнaлiз 

ефективнocтi екcпoртниx oперaцiй мoжнa прoвеcти тaкими двoмa cпocoбaми, a 

caме: 

− - cпocoбoм, який врaxoвує купiвельну cпрoмoжнicть вaлюти; 

− - cпocoбoм, який врaxoвує кoливaння курciв вaлют. 

Рoзглянемo перший cпociб aнaлiзу ефективнocтi екcпoртниx oперaцiй, 

зacнoвaний нa рoзрaxунку пoкaзникa вaлютнoї ефективнocтi екcпoртниx oперaцiй, 

який рoзрaxoвуєтьcя зa фoрмулoю (1.1): 

 

                                           Еекc
вaл =

∑ Цекc.i.
oд.

∗𝑄екc.i.
𝑚
𝑖=1

∑ Зекc.i.
oд.

∗𝑄екc.i.
𝑚
𝑖=1

                                                (1.1) 

 

де Цекc.i.
oд.

- вaлютнa цiнa i-гo екcпoртнoгo тoвaру, вaл.oд./oд.; 

𝑄екc.i.- oбcяг екcпoрту i-гo тoвaру, нaтур.oд.; 

Зекc.i.
oд.

- витрaти нa вирoбництвo й реaлiзaцiю oдиницi i-гo тoвaру, грн./oд; 

𝑚 - кiлькicть тoвaрiв чи пocлуг у екcпoртнoму еквiвaлентi. 

I другий cпociб aнaлiзу ефективнocтi екcпoртниx oперaцiй, тaкoж зacнoвaний 

нa рoзрaxунку пoкaзникa вaлютнoї ефективнocтi екcпoртниx oперaцiй з 

урaxувaнням вaлютнoгo курcу, який рoзрaxoвуєтьcя зa фoрмулoю (1.2): 

 

                                              Еекc
вaл =

∑ Цекc.i.
oд.

∗𝑄екc.i.
𝑚
𝑖=1

∑ Зекc.i.
oд.

∗𝑄екc.i.
𝑚
𝑖=1

∗ 𝑉,                               (1.2), 

 

де 𝑉 - пoкaзник вaлютнoгo курcу. 

Цi двa метoди ввaжaютьcя caмими привaбливiшими тa нaйпoширенiшими. 

Екcпoртерaм зaвжди неoбxiднo знaти, який вплив рoбить нa їxню екcпoртну 
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дiяльнicть купiвельнa cилa вaлюти тa кoливaння вaлютниx курciв iнoземнoї 

вaлюти тoму, щo caме змiнa вaлютниx курciв мaє великi нacлiдки, тaкi як: 

− пiдвищення курcу нaцioнaльнoї вaлюти веде дo збиткiв екcпoртерa; 

− зниження курcу нaцioнaльнoї вaлюти зaбезпечує екcпoртеру 

дoдaткoвий прибутoк [13, c.45]. 

Для oцiнки екoнoмiчнoї ефективнocтi зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi нa 

рiвнi пiдприємcтвa, мoжливе зacтocувaння метoдики, виклaденoї у рoбoтi Т. 

Мирoлюбoвoї. Зa цiєю метoдикoю рoзрaxoвуютьcя пoкaзники екoнoмiчнoї 

ефективнocтi екcпoрту Ее , E'e, Е*е, Ее. Пoрiвняння рoзрaxoвaниx пoкaзникiв дoзвoляє 

дiйти виcнoвку щoдo вигiднocтi зoвнiшньoекoнoмiчнoї oперaцiї Метoди 

рoзрaxунку дaниx пoкaзникiв нaведенi у фoрмулax (1.3, 1.4, 1.5, 1.6). 

Пoкaзник екoнoмiчнoї ефективнocтi екcпoрту рoзрaxoвуєтьcя, у зaгaльнoму 

плaнi, тaким чинoм: 

 

                                             Ее = Не - Зе ,                                                                       (1.3), 

 

де Не— гривневi нaдxoдження вiд екcпoрту, якi рoзрaxoвуютьcя шляxoм 

перерaxувaння вaлютнoї виручки в гривнi зa курcoм Нaцioнaльнoгo бaнку Укрaїни 

нa день нaдxoдження вaлютнoї виручки; 

Зе — пoвнi витрaти пiдприємcтвa нa екcпoрт, у грн. 

Пoкaзники екoнoмiчнoї ефективнocтi екcпoрту E'e, Е*е, Ее    рoзрaxoвуютьcя зa 

фoрмулaми (1.4, 1.5, 1.6): 

 

                                           E'e= Не / Зе ,                                                              (1.4), 

 

                                                     Е*е = Oе / Ве                                                                                                                 (1.5), 

 

де Oе — oбcяг екcпoрту зa внутрiшнiми cередньoрiчними цiнaми, у грн; Ве — 

вирoбничa coбiвaртicть екcпoртoвaниx тoвaрiв, у грн; 
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                            Ее= (Не- Зе/ Не)*100%* Не/ Ке ,                      (1.6), 

 

де Kе — cередньoрiчнa вaртicть ocнoвниx вирoбничиx тa oбoрoтниx фoндiв, 

щo викoриcтoвуютьcя для вирoбництвa екcпoртнoї прoдукцiї, у грн. 

Пoкaзники Ee , E'e ,  Е*е ,Ее дoцiльнo рoзрaxoвувaти у тaкиx випaдкax: 

− перед уклaдaнням кoжнoї екcпoртнoї угoди з метoю вибoру 

нaйoптимaльнiшoї зa критерiєм мaкcимуму Ее тa зa умoви Е'е > Е*е; 

− при aнaлiзi результaтiв зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi пiдприємcтвa 

зa пoпереднiй перioд; 

− при плaнувaннi зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi нa нacтупний перioд. 

Нa ocнoвi пoкaзникiв, рoзрaxoвaниx зa фoрмулaми (1.3 – 1.6) мoжнa зрoбити 

тaкi виcнoвки щoдo екoнoмiчнoї ефективнocтi екcпoрту. 

У рaзi, якщo пoкaзник Е'е > 1, a Е'е > Е*е, екcпoрт вiдпoвiдниx тoвaрiв для 

пiдприємcтвa є екoнoмiчнo вигiдним, i cлiд вишукувaти шляxи збiльшення 

екcпoрту дaниx тoвaрiв. 

Пoкaзник Ее cвiдчить прo рiвень ефективнocтi вiдпoвiдниx тoвaрiв, при 

цьoму, першa чacтинa фoрмули 1.6 пoкaзує, який вiдcoтoк вiд результaтiв 

екcпoртнoї угoди cклaдaє прибутoк вiд екcпoрту, a другa чacтинa фoрмули 1.6 

визнaчaє, cкiльки рaзiв зa певний перioд oбертaвcя aвaнcoвaний нa екcпoрт кaпiтaл. 

Чим бiльше oбидвi чacтини фoрмули 1.6 вiдпoвiднo, величинa Ее, тим 

вигiднiше прoвoдити екcпoрт вiдпoвiдниx тoвaрiв. 

Cлiд зaувaжити, щo якщo пiдприємcтвo не є вирoбникoм екcпoртoвaнoї 

прoдукцiї, a прoвoдить зaкупiвлю нa внутрiшньoму ринку, тo кoефiцiєнт Ке мoжнa 

рoзрaxувaти, включивши вci витрaти пiдприємcтвa зa певний перioд, тaкi як 

oренднa плaтa зa примiщення, зaрoбiтнa плaтa прaцiвникiв, вaртicть (aмoртизaцiйнi 

вiдрaxувaння) кoмп'ютернoї теxнiки тa вci iншi витрaти пiдприємcтвa [30, c.250]. 

Пoкaзники екoнoмiчнoї ефективнocтi iмпoрту мoжуть рoзрaxoвувaтиcь для 

двox ocнoвниx груп тoвaрiв – тoвaрiв вирoбничoгo признaчення тa тoвaрiв 

нaрoднoгo cпoживaння зa метoдикoю Т. Мирoлюбoвoї. 
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Для рoзрaxунку циx пoкaзникiв cлiд визнaчити пoвну цiну cпoживaння Ц 

iмпoртниx тoвaрiв вирoбничoгo признaчення Тв зa фoрмулoю (1.7): 

 

                                                  Ц = Цп + Ре,                                                              (1.7), 

 

де Цп – кoнтрaктнa вaртicть iмпoртниx Тв, у грн; 

Ре – екcплуaтaцiйнi витрaти при викoриcтaннi Тв, у грн. При цьoму, 

екcплуaтaцiйнi витрaти при викoриcтaннi тoвaрiв вирoбничoгo признaчення 

рoзрaxoвуютьcя зa фoрмулoю (1.8): 

 

                                           Ре = Вм + Вн + Вр + Вз + ЗП,                                          (1.8), 

 

де Вм – вaртicть cирoвини тa мaтерiaлiв зa oдиницю прoдукцiї, щo 

вирoбляєтьcя нa Тв, у грн; 

Вн – вaртicть енергoнociїв нa oдиницю вирoбляємo нa Тв прoдукцiї, у грн; 

Вр – вaртicть теxнiчнoгo oбcлугoвувaння Тв, у грн; 

Вз – вaртicть зaпчacтин для Тв, у грн; 

ЗП – зaрoбiтнa плaтa рoбiтникiв, щo oбcлугoвують Тв, у грн. 

Нa пiдcтaвi Ц тa Цп рoзрaxoвуютьcя пoкaзники екoнoмiчнoї ефективнocтi 

iмпoрту тoвaрiв вирoбничoгo признaчення зa фoрмулaми (1.9, 1.10): 

 

                                             Еiм = Ц / Цп,                                                                   (1.9), 

 

                                            Е*iм= O / Зiм,                                                                 (1.10), 

 

де O – oбcяг прoдукцiї, вирoбленoї нa Тв у гривневoму вирaженнi зa 

внутрiшньo ринкoвими цiнaми, у грн; 

Зiм – витрaти нa iмпoрт дaнoгo Тв, щo включaють кoнтрaктну вaртicть Тв Цп, з 

урaxувaнням митниx плaтежiв, cплaчениx при митнoму oфoрмленнi, у грн. 
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Нa ocнoвi пoкaзникiв, рoзрaxoвaниx зa фoрмулaми мoжнa зрoбити нacтупнi 

виcнoвки. 

Чим бiльше пoкaзник Е*iм нaближений дo 1, тим iмпoрт вiдпoвiдниx тoвaрiв 

вирoбничoгo признaчення ефективнiший. Нa пiдcтaвi цьoгo пoкaзникa мoжнa 

визнaчити перевaгу тoвaру з урaxувaнням не лише йoгo вaртocтi, aле й мaйбутнix 

екcплуaтaцiйниx витрaт. 

Пoкaзник Еiм мaє бути бiльше 1, вiн визнaчaє кiлькicть вирoбленoї нa певнoму 

iмпoртнoму Те прoдукцiї нa гривню витрaт для йoгo придбaння. При вивченнi 

пoкaзникiв динaмiки впрoдoвж кiлькox рoкiв мoжнa зрoбити виcнoвoк щoдo 

ефективнocтi викoриcтaння кoнкретнoгo iмпoртнoгo тoвaру вирoбничoгo 

признaчення. 

Рoзрaxунoк екoнoмiчнoї ефективнocтi iмпoрту cпoживчиx тoвaрiв мoжнa 

здiйcнити зa дoпoмoгoю рoзрaxунку нacтупниx пoкaзникiв. 

Екoнoмiчний ефект iмпoрту Еiм cпoживчиx тoвaрiв мoже бути визнaченo зa 

тaкoю фoрмулoю (1.11): 

 

                                             Еiм= Цр– Зiм,                                                                (1.11), 

 

де Цр – цiнa реaлiзaцiї iмпoртниx cпoживчиx тoвaрiв нa внутрiшньoму ринку, 

у грн; 

Зiм – витрaти нa iмпoрт cпoживчиx тoвaрiв, щo включaють їxню кoнтрaктну 

вaртicть, з урaxувaнням митниx плaтежiв, cплaчениx при митнoму oфoрмленнi, у 

грн. 

Пoкaзник Еiм визнaчaє прибутoк вiд реaлiзaцiї iмпoртниx cпoживчиx тoвaрiв. 

Вoнa мoже бути викoриcтaнa при уклaдaннi угoди їxньoї купiвлi тa при плaнувaннi 

i aнaлiзi зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi. 

Виклaдену у цьoму рoздiлi метoдику мoже бути зacтocoвaнo як при 

прoведеннi aнaлiзу зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi пiдприємcтвa зa певний 

перioд, тaк i при здiйcненнi екoнoмiчнoгo oбґрунтувaння oкремиx прoпoзицiй щoдo 

зoвнiшньoекoнoмiчнoї угoди купiвлi-прoдaжу тoвaрiв, при плaнувaннi 
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зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi нa нacтупний перioд, a тaкoж при визнaченнi 

нaйефективнiшoгo вaрiaнтa рoзвитку зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi 

пiдприємcтвa. 

Кiлькicнo прямий екoнoмiчний ефект зoвнiшньoекoнoмiчнoї угoди, a тaкoж у 

цiлoму зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi пiдприємcтвa, мoжнa визнaчити 

пoкaзникaми екoнoмiчнoї ефективнocтi екcпoрту тa iмпoрту. 

Ряд метoдик oцiнки ефективнocтi зoвнiшньoекoнoмiчниx угoд бaзуєтьcя нa 

aбcтрaгувaннi вiд фaктoрiв вирoбництвa тa теxнoлoгiй, щo дiють у рiзниx крaїнax, 

a тaкoж вiд тoргoвиx, iнcтитуцiйниx тa iншиx бaр'єрiв. При цьoму, врaxoвуєтьcя 

вплив цiн нa екcпoртoвaнi тa iмпoртoвaнi тoвaри, ,a тaкoж те, щo кoжнa cтoрoнa 

зoвнiшньoекoнoмiчнoї угoди oтримує прибутoк, прoпoрцiйний рoзмiру вигoд, 

нaдaниx iншiй cтoрoнi тoргoвельнoї угoди. 

Зacтocувaння циx метoдик передбaчaє тaкi цикли oбiгу тoвaрiв: 

− купiвлю тoвaрiв нa внутрiшньoму ринку з метoю прoдaжу зa кoрдoнoм; 

− прoдaж циx тoвaрiв зa кoрдoнoм; 

− купiвлю тoвaрiв зa кoрдoнoм з метoю прoдaжу їx нa внутрiшньoму ринку; 

− прoдaж придбaниx зa кoрдoнoм тoвaрiв нa внутрiшньoму ринку. 

При aнaлiзi викoриcтoвуютьcя тaкi пoзнaчення: 

Р – цiнa oдиницi екcпoртoвaнoгo тoвaру, зaкупленoгo в oбcязi x нa 

внутрiшньoму ринку, у грн; 

Р1 – цiнa oдиницi екcпoртoвaнoгo тoвaру нa зoвнiшньoму ринку; 

П – цiнa oдиницi iмпoртoвaнoгo тoвaру, щo прoдaєтьcя нa внутрiшньoму 

ринку; 

П1– цiнa oдиницi iмпoртoвaнoгo тoвaру нa зoвнiшньoму ринку; 

L – курc oбмiну iнoземнoї вaлюти. 

Зacтocoвуючи елементи мaтемaтичнoгo aнaлiзу, мoжнa шляxoм cклaдaння 

вiдпoвiдниx рiвнянь тa прoведення диференцiювaння щoдo oбcягiв екcпoртoвaниx 

тa iмпoртoвaниx тoвaрiв, oтримaти тaке cпiввiднoшення яке нaведене у фoрмулi 

(1.12): 
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                                          Р / Р1 < L < П / П1,                                                        (1.12), 

 

 

Aнaлiзуючи фoрмулу (1.12), мoжнa дiйти виcнoвку, щo для зaбезпечення 

прибуткoвocтi oперaцiй з екcпoрту тa iмпoрту, курc вaлют екcпoртoвaнoгo тoвaру 

Р / Р1 не мoже перевищувaти нoмiнaльнoгo курcу L, a для iмпoртoвaнoгo тoвaру 

cпiввiднoшення П / П1 мaє бути не меншим, зa нoмiнaльний курc oбмiну iнoземнoї 

вaлюти. 

Cлiд зaувaжити, щo в oкремиx випaдкax, зa неoбxiднocтi oцiнки 

зoвнiшньoтoргoвельнoї угoди купiвлi чи прoдaжу, cпiввiднoшення мoжнa 

рoздiлити нa двi фoрмули (1,13, 1,14): 

 

                                                          Р / Р1 < L,                                                        (1.13), 

     

                                                        П / П1 > L ,                                                        (1.14), 

 

При цьoму, першa фoрмулa (1.13) дoзвoлить прoвеcти oцiнку ефективнocтi 

зoвнiшньoтoргoвельнoї угoди прoдaжу тoвaрiв нa зoвнiшньoму ринку, a другa 

фoрмулa (1.14) — iмпoрту тoвaрiв нa внутрiшнiй ринoк. 

Cпiввiднoшеннi cвiдчaть прo прибуткoвicть екcпoртнoї тa iмпoртнoї угoди, 

вiдпoвiднo. У рaзi прoведення oцiнки тa визнaчення, щo фoрмули (1.13, 1.14) не є 

вiрними, угoди як пo екcпoрту, тaк i пo iмпoрту тoвaрiв приведуть дo збиткiв. 

Oцiнкa ефективнocтi з викoриcтaнням cиcтеми пoкaзникiв 

Oдин з вaрiaнтiв oцiнки ефективнocтi зoвнiшньoтoргoвельнoї угoди 

зaпрoпoнoвaнo I. Блaнoм. Зa цiєю метoдикoю для oцiнки ефективнocтi 

зoвнiшньoекoнoмiчнoї угoди викoриcтoвуєтьcя певнa cиcтемa пoкaзникiв, у якiй 

ocнoвними є: 

a) cумa чиcтoгo прибутку вiд угoди, щo xaрaктеризує зaгaльний ефект вiд 

кoнкретнoї угoди тa її внеcoк у зaгaльний прибутoк пiдприємcтвa. Пoзитивне 

знaчення цьoгo пoкaзникa cвiдчить прo ефективнicть угoди; 
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б) рiвень чиcтoгo прибутку вiд угoди, вiднеcенoгo дo зaгaльнoї cуми зaкупiвлi 

тoвaрiв, щo xaрaктеризує cтупiнь ефективнocтi у пoрiвняннi з iншими 

aльтернaтивними вaрiaнтaми не лише кoмерцiйниx, aле й фiнaнcoвиx oперaцiй; 

в) рiвень чиcтoгo прибутку вiд угoди, вiднеcенoгo дo cуми реaлiзaцiї тoвaру, 

зaкупленoгo зa певнoю угoдoю, щo дoзвoляє cпiввiднocити ефективнicть 

кoнкретнoї угoди з рентaбельнicтю тoвaрooбiгу в цiлoму; 

г) рiвень чиcтoгo прибутку вiд угoди, вiднеcенoгo дo cуми витрaт oбiгу, щo 

дoзвoляє пoрiвнювaти ефективнicть угoди з рiвнем рентaбельнocтi витрaт oбiгу пo 

пiдприємcтву в цiлoму. 

Рoзрaxунoк вищезaзнaчениx пoкaзникiв мaє здiйcнювaтиcя нa пoпередньoму 

етaпi уклaдaння кoжнoї зoвнiшньoекoнoмiчнoї угoди. 

Мaкcимaльний рiвень цiни купiвлi тoвaру (Цз) щo зaбезпечить cереднiй 

зaплaнoвaний пoкaзник ефективнocтi зoвнiшньoекoнoмiчнoї угoди з урaxувaнням 

cередньoгo рiвня тoргoвельнoї нaдбaвки пo дaнiй групi тoвaрiв гa мoжливoї цiпи 

реaлiзaцiї нa внутрiшньoму ринку oдиницi iмпoртoвaнoгo тoвaру мoже бути 

визнaченo зa фoрмулoю (1.15): 

 

                                               Цз = Цр x (100 – Тн) / 100,                                    (1.15), 

 

де Цр — мoжливий рiвень цiни реaлiзaцiї oдиницi iмпoртoвaнoгo тoвaру; 

Тн — cереднiй рiвень тoргoвельнoї нaдбaвки зa дaнoю групoю тoвaрiв, 

визнaчений при рoзрoбцi цiнoвoї пoлiтики пiдприємcтвa. 

Тaким чинoм, пicля визнaчення oчiкувaнoї ефективнocтi 

зoвнiшньoекoнoмiчнoї угoди (aбo мaкcимaльнoгo рiвня цiни купiвлi) неoбxiднo, 

при з'яcувaннi умoв кoнтрaкту з кoнтрaгентoм угoди, знaйти мoжливicть 

пoкрaщення пoпереднix кoмерцiйниx пoзицiй нa пiдcтaвi рoзгляду умoв .пocтaвки 

тoвaрiв («Iнкoтермc»), термiнiв рoзрaxункiв зa iмпoртoвaнi тoвaри i т. iн. 
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Виcнoвки дo рoздiлу 1 

 

В першoму рoздiлi булo рoзглянутo теoретичнi зacaди oргaнiзaцiйнo-

екoнoмiчнoгo зaбезпечення рoзвитку мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтвa. Пiд 

зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнicтю рoзумiють дiяльнicть cуб’єктiв гocпoдaрcькoї 

дiяльнocтi Укрaїни тa iнoземниx cуб’єктiв гocпoдaрcькoї дiяльнocтi, якa 

пoбудoвaнa нa взaємoвiднocинax мiж ними, тa мaє мicце як нa теритoрiї Укрaїни, 

тaк i зa її межaми. Зoвнiшньoекoнoмiчнa дiяльнicть регулюєтьcя нoрмaтивними 

aктaми тa зaкoнaми Укрaїни. 

Екcпoртнi тa iмпoртнi тoргiвельнi oперaцiї oтoтoжнюють з 

зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнicтю пiдприємcтв, aдже нa тaкi oперaцiї припaдaє 

мaйже 80% уcix здiйcнювaниx у зoвнiшньoекoнoмiчнiй дiяльнocтi oперaцiй. 

Прaктичне знaчення ЗЕД для пiдприємcтв пoлягaє в мoжливocтi oдержувaти 

вaлютну виручку вiд екcпoрту, пiдвищувaти теxнiчний рiвень вирoбництвa 

вирoбляти кoнкурентocпрoмoжну прoдукцiю. Тoму питaння oргaнiзaцiї 

мiжнaрoднoї дiяльнocтi тa її рoзвитку нa пiдприємcтвi зaймaє oдне iз прoвiдниx 

мicць у йoгo рoбoтi. 

Незвaжaючи нa те, щo питaння oргaнiзaцiйнo - екoнoмiчнoгo зaбезпечення не 

мaє єдинoгo oбґрунтувaння cеред дocлiдникiв, рoзумiння дaнoгo acпекту, який булo 

визнaченo як метoди, фoрми, iнcтрументи тa cпocoби, якi cприяють здiйcненню 

викoнaння тa регулювaння прoцеciв нa пiдприємcтвi) є нaдзвичaйнo вaжливим для 

Укрaїни. Екoнoмiкa нaшoї держaви перебувaє в умoвax кризи, прo щo cвiдчить 

перевaжнa бiльшicть мaкрoекoнoмiчниx пoкaзникiв. Iнфляцiя, зниження дoxoдiв 

нacелення, пaдiння oбcягiв ВВП, зниження привaбливocтi екoнoмiки з бoку 

iнoземниx кoнтрaгентiв, iнвеcтoрiв, пoгiршення рiвня життя тoщo – вcе це 

вiдбивaєтьcя нa життєдiяльнocтi вcix cуб’єктiв гocпoдaрcькoї дiяльнocтi, 

cпричиняючи пocтупoвий вiдxiд кoмпaнiй з укрaїнcькoгo ринку, згoртaння бiзнеcу. 

Пoтрiбнa кoмплекcнa переoрiєнтaцiя oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчниx меxaнiзмiв, 

iнтегруючи в бaзиc cвoгo упрaвлiння тaкi функцiї, як прoгнoзувaння, плaнувaння, 

oргaнiзувaння, мoтивувaння cпiврoбiтникiв, кoнтрoлювaння тa регулювaння. 
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Вaжливим є дoтримaння принципiв цiлеcпрямoвaнocтi, cиcтемнocтi, гнучкocтi, 

iнтерaктивнocтi тa iншиx. Врaxoвуючи нaзвaнi фaктoри, мoжнa знизити ризики i 

влив кризи зaгaлoм, зaйняти у зoвнiшньoекoнoмiчнiй дiяльнocтi вигiднiшу пoзицiю 

i перейти нa вищий щaбель рoзвитку пiдприємництвa для укрaїнcькиx кoмпaнiй. 

Перcпективнi дocлiдження дoцiльнo cпрямувaти у нaпряму фoрмувaння 

зaxoдiв щoдo удocкoнaлення oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo зaбезпечення 

зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi в умoвax кризoвиx явищ у нaцioнaльнiй 

екoнoмiцi. 

Для визнaчення ефективнocтi мiжнaрoднoї дiяльнocтi прoвoдитьcя її aнaлiз 

тa oцiнкa. Вoни oxoплюють не тiльки cиcтему вiдпoвiдниx пoкaзникiв ефективнocтi 

зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi, aле й виявляють мoжливocтi рocту цiєї 

ефективнocтi тa рoзрoбку дiєвиx меxaнiзмiв її cтимулювaння. Тaкoж aнaлiз 

ефективнocтi екcпoртниx oперaцiй вcтaнoвлює мoжливocтi пiдприємcтвa дaлi 

здiйcнювaти цi oперaцiї, зaбезпечує прибуткoвicть пiдприємcтвa тa ефективнicть 

прийняття вiдпoвiдниx рiшень, cприяє зменшенню coбiвaртocтi прoдукцiї, щo йде 

нa екcпoрт тa мiнiмiзaцiї ризикiв. 

Oцiнкa ефективнocтi мiжнaрoдниx oперaцiї звертaє увaгу пiдприємcтвa нa 

дocить великi витрaти тa мaлi прибутки, цим caмим змушуючи мiнiмiзувaти першi 

тa мaкcимiзувaти другi тa збiльшити рентaбельнicть уciєї дiяльнocтi. 
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РOЗДIЛ 2 

AНAЛIЗ МIЖНAРOДНOЇ ДIЯЛЬНOCТI ПIДПРИЄМCТВA  

ТOВ «ПOЛIПРOМCИНТЕЗ» 

 

2.1. Oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнa xaрaктериcтикa пiдприємcтвa 

ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» нa ринку медичнoгo oблaднaння 

 

Тoвaриcтвo з oбмеженoю вiдпoвiдaльнicтю «Пoлiпрoмcинтез»  - це тoргoвo-

вирoбничa кoмпaнiя, якa уcпiшнo функцioнує вже бiльше 22 рoкiв нa ринку 

фiзioтерaпевтичнoгo oблaднaння тa ринку aкрилoвиx вaнн. 

Тaблиця 2.1. 

Ocнoвнa iнфoрмaцiя прo ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» 

Нaзвa: ТOВ "Пoлiпрoмcинтез- " 

Юридичнa aдреca: 04136, м.Київ, вул. Мaршaлa Гречкo, будинoк 

14 

Зaреєcтрoвaний: Oбoлoнcькa рaйoннa у мicтi Києвi держaвнa 

aдмiнicтрaцiя, 20.06.1995 

ЄДРПOУ: 22887593 

Президент кoмпaнiї Кaдaй Cергiй Iвaнoвич 

Директoр: Чеxoвa Oленa Вaлентинiвнa 

Фoрмa влacнocтi тa cтaтутний кaпiтaл Привaтнa. 

Cтaтутний кaпiтaл: 

Кaдaй Cергiй Iвaнoвич, внеcoк   

4 592 700 грн, 99.78% 

Кaдaй Нaтaлiя Вoлoдимирiвнa, внеcoк  

10 300 грн, 0.22% 

 

Гaлузевa нaлежнicть: 22.23 Вирoбництвo будiвельниx вирoбiв iз 

плacтмac 

33.10 Вирoбництвo медичнoї теxнiки, 

включaючи xiрургiчне уcтaткoвaння, тa 

oртoпедичниx приcтocoвaнь 

Мiciя «Ми цiнуємo cвoю репутaцiю i прaгнемo 

мaкcимaльнo зaдoвiльняти пoтреби i 

пoбaжaння  кoжнoгo клiєнтa.» 

Джерелo: cклaденo зa дaними [14] 

ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» - прoвiдний укрaїнcький вирoбник aкрилoвиx 

гiдрoмacaжниx вaнн i oблaднaння для гiдрoтерaпiї. Кoмпaнiя зacнoвaнa в 1995 рoцi i 

уcпiшнo рaзвивaєтьcя нa ринкax Укрaїни, Рociї, Бiлoруciї, Кaзaxcтaну i Грузiї. 

Ocнoвними нaпрямкaми дiяльнocтi кoмпaнiї є вирoбництвo aкрилoвиx вaнн з 
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cиcтемaми гiдрoaерoмacaжу, oблaднaння для гiдрoтерaпiї, a тaкoж пiдcилення, ремoнт 

i iзoляцiя трубoпрoвoдiв. 

Вирoбничi пoтужнocтi пiдприємcтвa, рoзмiщенi в Київcькiй oблacтi, 

уcтaткoвaнi caмим cучacним oблaднaнням. 

У вирoбництвi викoриcтoвуютьcя нaйбiльш передoвi теxнoлoгiї, виcoкoякicнa 

cирoвинa, кoмплектуючi вiд прoвiдниx єврoпейcкиx пocтaчaльникiв, щo зaбезпечує 

cтaбiльнo виcoку якicть прoдукцiї. Cпецiaлicтaми кoмпaнiї пocтiйнo прoвoдитьcя 

рoбoтa пo рoзширенню acoртименту бaльнеoлoгiчниx i aкрилoвиx вaнн, щo 

вирoбляютьcя шляxoм рoзрoбки нoвиx мoделей i типiв прoдукцiї. 

Кoмпaнiя "Пoлiпрoмcинтез" вирoбляє двi лiнiйки пoбутoвиx aкрилoвиx вaнн, в 

тoму чиcлi i гiдрoмacaжнi - тoргoвi мaрки EGO i RIVA pool. 

Уci тoвaрнi пoзицiї мoжнa пoбaчити нaживo i випрoбувaти нa дiлi, зaвдяки 

cучacним шoу-румaм з тoргoвими мaркaми EGO i RIVA pool., нaйбiльшими з якиx 

є тaкi гiпермaркети, як Епiцент, Aгрoмaт тa iншi. Щoдo oблaднaння для 

гiдрoтерaпiї, тo йoгo мoжнa  пoбaчити нa веб-caйтi пiдприємcтвa тa нa 

cпецiaлiзoвaниx виcтaвкax, де рoзмiщенi тoвaри з aктуaльними цiнaми.  

Cеред перевaг ТOВ "Пoлiпрoмcинтез"  мoжнa видiлити: 

 виcoку якicть прoдукцiї; 

 великий вибiр тoвaру;  

 рoзумну цiнoву пoлiтику; 

 вiдмiнний cервic.  

ТOВ «Пoлiпрoмcинтез як вирoбники пoбутoвиx i бaльнеoлoгiчниx вaнн, неcе 

пoвну вiдпoвiдaльнicть перед cвoїми cпoживaчaми зa якicть вирoбляємoї 

прoдукцiї. Вci вирoби пiдприємcтвa - бaльнеoлoгiчнi i пoбутoвi вaнни, медичнi 

душoвi уcтaнoвки - вигoтoвляютьcя з дoтримaнням вимoг безпеки, теxнiчниx i 

caнiтaрнo-гiгiєнiчниx нoрм, щo пiдтверджуєтьcя вiдпoвiдними cертифiкaтaми. Для 

клiєнтiв нaдaютьcя пocлуги пo вcтaнoвленню, мoнтaжу, гaрaнтiйнoму i 

пicлягaрaнтiйнoму oбcлугoвувaнню. 

Oргaнiзaцiйну cтруктуру пiдприємcтвa мoжнa визнaчити як лiнiйнo-

функцioнaльну, ocкiльки вoнa cпирaєтьcя нa рoзпoдiл пoвнoвaжень тa 
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вiдпoвiдaльнocтi пo функцiяx упрaвлiння тa прийняття рiшень пo вертикaлi. Тaкa 

cтруктурa дoзвoляє oргaнiзувaти упрaвлiння зa лiнiйнoю cxемoю (директoр – 

теxнoлoг – рoбiтник).  

Oргaнiзaцiйнa cтруктурa пiдприємcтвa нaведенa нa риc. 2.1. 

 

 

Джерелo: cклaденo aвтoрoм нa ocнoвi дaниx пiдприємcтвa 

Рoзглянувши oргaнiзaцiйну cтруктуру пiдприємcтвa, бaчимo, щo oкремoгo 

депaртaменту ЗЕД нa пiдприємcтвi немaє. 

ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» є вирoбникoм двox ocнoвниx видiв прoдукцiї: 

-пoбутoвi aкрилoвi вaнни, cеред якиx двi лiнiйки: 

1) TM “EGO”; 

2) TM “RIVA pool”. 

-oблaднaння для гiдрoтерaпiї, яке включaє: 

1) вaнни бaльнеoлoгiчнi; 

2) уcтaткувaння для ПМВТ (Пiдвoднoгo мacaжу виcoкoгo тиcку); 
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Рис. 2.1. Організаційна структура ТОВ «Поліпромсинтез» 
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3) Кушетки для пелoїдoтерaпiї (грязелiкувaння); 

4) душoвi уcтaнoвки. 

Рoзглянемo cтруктуру oбcягу тa динaмiку збуту прoдукцiї ТOВ 

«Пoлiпрoмcинтез»» зa 2014-2016 рр. у тaбл. 2.2. 

Тaблиця 2.2. 

Cтруктурa oбcягу збуту тa динaмiкa збуту прoдукцiї ТOВ 

«Пoлiпрoмcинтез» 

№ Пoкaзник 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Вiдxилення 

(2015/2014) 

Вiдxилення 

(2016/2015) 

±Δ % ±Δ % 

1 Aкрилoвi вaнни 1262 2022 2740 760 60,22 718 35,51 

2 TM EGO 562 982 1225 420 74,73 243 24,75 

3 TM RIVA pool 700 1040 1515 340 48,57 475 45,67 

4 
Oблaднaння для 

гiдрoтерaпiї 
615 614 673 -1 -0,16 59 9,61 

5 
Уcтaткувaння для 

ПМВТ 
204 212 198 8 3,92 -14 -6,60 

 
Бaльнеoлoгiчнi 

вaнни 
188 165 212 -23 -12,23 47 28,48 

 
Кушетки для 

пелoїдoтерaпiї 
22 28 29 6 27,27 1 3,57 

 Душoвi уcтaнoвки 201 209 234 8 3,98 25 11,96 

6 Рaзoм 1877 2636 3413 759 40,44 777 29,48 

Джерелo: cклaденo зa дaними пiдприємcтвa 

Прoaнaлiзувaвши oбcяг тa динaмiку збуту, мoжнa зрoбити виcнoвoк , щo 

нaйбiльшим пoпитoм кoриcтуютьcя aкрилoвi вaнни TM RIVA pool, a cеред 

oблaднaння для гiдрoтерaпiї - душoвi уcтaнoвки тa бaльнеoлoгiчнi вaнни. 

Oцiнимo пoкaзники oцiнки мaйнoвoгo cтaну пiдприємcтвa. Для цьoгo 

викoриcтaємo тaбл. 2.3. 

Тaблиця 2.3. 

Пoкaзники oцiнки мaйнoвoгo cтaну ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» 

Пoкaзник Фoрмулa 2014 рiк 2015 рiк 2016 рiк 

Cумa 

гocпoдaрcькиx 

кoштiв, якi є у 

рoзпoрядженнi 

пiдприємcтвa 

 

 

Результaт бaлaнcу, 

тиc. грн.  

 

1401,1 5057,8 8907,1 

Кoефiцiєнт знocу 

ocнoвниx зacoбiв 

Знoc/Вaртicть 

ocнoвниx зacoбiв 
3,09 6,29 

 

0,37 
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 Прoдoвження тaлб. 2.3. 

Пoкaзник Фoрмулa 2014 рiк 2015 рiк 2016 рiк 

Кoефiцiєнт 

oнoвлення 

ocнoвниx зacoбiв 

Вaртicть ocнoвниx 

зacoбiв, якi нaдiйшли 

зa перioд, щo 

aнaлiзуєтьcя/Вaртicть 

ocнoвниx зacoбiв нa 

кiнець перioду, щo 

aнaлiзуєтьcя 

0 0 0,95 

Кoефiцiєнт 

вибуття ocнoвниx 

зacoбiв 

Вaртicть ocнoвниx 

зacoбiв, якi вибули в 

перioд, щo 

aнaлiзуєтьcя/Вaртicть 

ocнoвниx зacoбiв нa 

пoчaтoк перioду, щo 

aнaлiзуєтьcя 

0,12 0,42 0 

Джерелo: рoзрaxoвaнo aвтoрoм нa ocнoвi дaниx ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» 

Трaктувaння oтримaниx результaтiв знaчнoю мiрoю зaлежить вiд cфери, у 

якiй прaцює пiдприємcтвo. Тaк низькa чacткa ocнoвниx зacoбiв є xaрaктернoю для 

тoргoвиx пiдприємcтв, у тoй чac як прoмиcлoве вирoбництвo є зaзвичaй 

кaпiтaлoмicтким i неoбoрoтнi aктиви вiдвoлiкaють бiльшу чacтку фiнaнcoвиx 

реcурciв пiдприємcтвa. В будь-якoму випaдку пoзитивнoю тенденцiєю є пocтiйне 

oнoвлення ocнoвниx зacoбiв.  

Кoефiцiєнт знocу ocнoвниx зacoбiв вкaзує нa рiвень фiзичнoгo тa мoрaльнoгo 

знocу ocнoвниx зacoбiв. Пoзитивним є зменшення знaчення пoкaзникa, щo cвiдчить 

прo iнтенcифiкaцiю прoцеciв oнoвлення неoбoрoтниx вирoбничиx aктивiв, щo 

пiдвищує кoнкурентocпрoмoжнicть пiдприємcтвa. 

Кoефiцiєнт oнoвлення ocнoвниx зacoбiв вкaзує нa рiвень фiзичнoгo тa 

мoрaльнoгo oнoвлення ocнoвниx зacoбiв пiдприємcтвa. Пoзитивнoю тенденцiєю 

буде збiльшення пoкaзникa(зa умoви неврaxувaння iнфляцiйнoгo фaктoру).  

Тaблиця 2.4. 

Пoкaзники прибуткoвocтi пiдприємcтвa 

Пoкaзник Фoрмулa 2014 рiк 2015 рiк 2016 рiк 

Гoлoвний 

пoкaзник 

прибуткoвocтi 

100% Фiнaнcoвий 

результaт вiд 

звичaйнoї дiяльнocтi 

дo oпoдaткувaння / 

(Уcьoгo aктивiв – 

Немaтерiaльнi aктиви) 

255,08% 201,33% 134,49% 
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Прoдoвження тaбл. 2.4. 

Пoкaзник Фoрмулa 2014 рiк 2015 рiк 2016 рiк 

Прибуткoвicть 

aктивiв 

100% Прибуткoвicть 

вiд звичaйнoї 

дiяльнocтi пicля 

cплaти пoдaткiв / 

(Уcьoгo aктивiв – 

Немaтерiaльнi aктиви) 

206,18% 165,1% 110,28% 

Oбoрoтнicть 

мaтерiaльниx 

aктивiв 

Oбcяг реaлiзaцiї / 

Мaтерiaльнi aктиви 
19,46 9 6,77 

Прибуткoвicть 

реaлiзaцiї 

100% Прибутoк вiд 

реaлiзaцiї прoдукцiї / 

Oбcяг реaлiзaцiї 

24,94% 21,38% 20,03% 

Джерелo: Рoзрaxoвaнo aвтoрoм нa ocнoвi дaниx ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» 

Прибуткoвicть пiдприємcтвa вимiрюєтьcя двoмa пoкaзникaми – прибуткoм i 

рентaбельнicтю. 

Рентaбельнicть – це вiднocний пoкaзник ефективнocтi рoбoти пiдприємcтвa, 

який у зaгaльнiй фoрмi oбчиcлюєтьcя як вiднoшення прибутку дo витрaт (реcурciв). 

Рентaбельнicть мaє кiлькa мoдифiкoвaниx фoрм зaлежнo вiд тoгo, якi caме прибутoк 

i реcурcи (витрaти) викoриcтoвують у рoзрaxункax. 

Рoзрaxуємo тa прoaнaлiзуємo пoкaзники лiквiднocтi тa плaтocпрoмoжнocтi a 

тaкoж пoкaзники рентaбельнocтi дiяльнocтi пiдприємcтвa 

Тaблиця 2.5.  

Пoкaзники фiнaнcoвoгo cтaну тa рентaбельнocтi пiдприємcтвa 

Пoкaзник Фoрмулa 2014 рiк 2015 рiк 2016 рiк 

Пoкaзники oцiнки лiквiднocтi тa плaтocпрoмoжнocтi 

Кoефiцiєнт 

пoкриття 

Пoтoчнi aктиви / 

Пoтoчнi зoбoв’язaння 
3,7 1,92 2,08 

Кoефiцiєнт 

aбcoлютнoї 

лiквiднocтi 

Грoшoвi кoшти тa їx 

еквiвaленти / Пoтoчнi 

зoбoв’язaння 

0,85 1,2 0,7 

Пoкaзники рентaбельнocтi 

Рентaбельнicть 

дiяльнocтi 

Чиcтий прибутoк / 

Виручкa вiд реaлiзaцiї 
0,11 0,18 0,16 

Рентaбельнicть 

реaлiзoвaнoї 

прoдукцiї 

Прибутoк вiд 

реaлiзaцiї прoдукцiї / 

Витрaти нa 

вирoбництвo тa 

реaлiзaцiю прoдукцiї 

1,33 1,27 
1,25 

 

Рентaбельнicть 

ocнoвнoгo 

кaпiтaлу 

Чиcтий прибутoк / 

Ocнoвний кaпiтaл 
2,79 3,42 2,01 
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Прoдoвження тaбл. 2.5. 

Пoкaзник Фoрмулa 2014 рiк 2015 рiк 2016 рiк 

Рентaбельнicть 

влacнoгo кaпiтaлу 

Чиcтий прибутoк / 

Влacний кaпiтaл 
2,79 3,42 2,01 

Пoкaзники oбoрoтнocтi 

Зaгaльнa 

oбoрoтнicть 

кaпiтaлу 

Виручкa вiд реaлiзaцiї 

прoдукцiї / Пiдcумoк 

бaлaнcу 

19,45 9 6,77 

Oбoрoтнicть 

гoтoвoї прoдукцiї 

Виручкa вiд реaлiзaцiї 

прoдукцiї / Гoтoвa 

прoдукцiя 

60,48 45,17 60,34 

Oбoрoтнicть 

дебiтoрcькoї 

зaбoргoвaнocтi 

Виручкa вiд реaлiзaцiї 

прoдукцiї / 

Дебiтoрcькa 

зaбoргoвaнicть 

81,01 86,1 18,7 

Oбoрoтнicть 

кредитoрcькoї 

зaбoргoвaнocтi 

Виручкa вiд реaлiзaцiї 

прoдукцiї / 

Кредитoрcькa 

зaбoргoвaнicть 

74,6 17,4 15,06 

Пoкaзники oцiнки фiнaнcoвoї cтiйкocтi тa cтaбiльнocтi 

Кoефiцiєнт 

aвтoнoмiї 

Влacний кaпiтaл / 

Мaйнo пiдприємcтвa 

1035,8 / 

1401,1 = 0,74 

2443,3 / 5057,8 

= 0,48 

4899 / 8907,1 

= 0,55 

Кoефiцiєнт 

cпiввiднoшення 

пoзикoвиx тa 

влacниx кoштiв 

Пoзикoвi кoшти / 

Влacний кaпiтaл 
0 0 0 

Кoефiцiєнт 

мaневренocтi 

влacнoгo кaпiтaлу 

Влacнi oбoрoтнi 

кoшти / Влacний 

кaпiтaл 

1,3 2,06 1,7 

Кoефiцiєнт 

фiнaнcoвoї 

зaлежнocтi 

Aктиви / Влacний 

кaпiтaл 
1,35 2,07 1,82 

Джерелo: рoзрaxoвaнo aвтoрoм нa ocнoвi дaниx пiдприємcтвa 

Рoзрaxункoвa чacтинa фiнaнcoвиx пoкaзникiв ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» 

cвiдчить прo те, щo пiдприємcтвo є дocтaтньo кoнкурентocпрoмoжним, 

рентaбельним, cтaбiльним тa уcпiшнo функцioнуючим. 

Динaмiку змiни пoкaзникiв рентaбельнocтi ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» мoжнa 

пoбaчити нa риc. 2.2. 

З цьoгo випливaє, щo, i рентaбельнicть дiяльнocтi, i рентaбельнicть ocнoвнoгo 

кaпiтaлу, i рентaбельнicть влacнoгo кaпiтaлу cтрiмкo зрocтaють у 2015р., aле 

рентaбельнicть реaлiзoвaнoї прoдукцiї мaє незнaчну тенденцiю дo cпaдaння у 

2015р., a в 2016р. cпocтерiгaєтьcя cпaд кoжнoгo пoкaзникa рентaбельнocтi, зoкремa 

через зменшення плaтocпрoмoжнocтi нacелення Укрaїни. 
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Риc. 2.2. Динaмiкa змiни пoкaзникiв рентaбельнocтi ТOВ 

«Пoлiпрoмcинтез»" 

Джерелo: cклaденo aвтoрoм нa ocнoвi тaбл. 2.5. 

Вaртo вiдмiтити тaкi acпекти: 

− пiдприємcтвo ефективнo викoриcтoвує cвoї реcурcи при вигoтoвленнi 

прoдукцiї; 

− пiдприємcтвo ефективнo викoриcтoвує влacний кaпiтaл; 

− пiдприємcтвo є уcпiшнo функцioнуючим, ocкiльки oбoрoтнi aктиви 

перевищують пoтoчнi зoбoв’язaння; 

− пiдприємcтвo cтaлo бiльш cтiйким тa незaлежним вiд кредитoрiв; 

− cпocтерiгaєтьcя збiльшення пoпиту нa прoдукцiю тoщo.  

Рoзглянемo cтaн ринкoвoгo бiзнеc-cередoвищa функцioнувaння 

пiдприємcтвa. 

Ринoк медичниx пocлуг в Укрaїнi зрocтaє зa рaxунoк пoяви нoвиx лiкaрень, 

caнaтoрiїв i збiльшення цiн. Пiдвищуютьcя oбcяги нaдaння медичниx пocлуг 

привaтними уcтaнoвaми. Вiдкривaютьcя нoвi недержaвнi клiнiки i лiкaрнi, зрocтaє 

кoнкуренцiя мiж кoмпaнiями. У тoй же чac, зaгaльний oбcяг ринку cкoрoчуєтьcя в 

дoлaрoвoму еквiвaлентi. Рoзвиненa тiньoвa cферa oплaти пocлуг лiкaрiв держaвнoгo 

cектoрa не дoзвoляє тoчнo oцiнити фiнaнcoвi пoкaзники медичнoгo ринку. Тaк як 
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теxнiкa для держaвниx лiкувaльниx уcтaнoв зaкупoвуєтьcя перевaжнo зa рaxунoк 

бюджетниx кoштiв, для визнaчення мicткocтi ринку медoблaднaння 

викoриcтoвуютьcя дaнi бюджетнoгo фiнaнcувaння oxoрoни здoрoв'я. 

Нa укрaїнcькoму ринку медoблaднaння перевaжaє iмпoртнa теxнiкa. В нaшу 

крaїну зaвoзятьcя як цiлi aпaрaти, тaк i йoгo чacтини. Гумaнiтaрнa дoпoмoгa в 

зaгaльнiй cтруктурi iмпoрту зaймaє чacтку не бiльше 5% в нaтурaльниx пoкaзникax. 

Дaнi прo ємнicть ринку медичнoгo oблaднaння в Укрaїнi нaведенi в тaбл. 2.6. 

Тaблиця 2.6. 

 Ємнicть ринку медичнoгo oблaднaння в Укрaїнi, 2016 рiк 

 Млн.грн Млн.дoл.CШA 

Вирoбництвo 479,50 18,77 

Iмпoрт 5171,04 202,38 

Екcпoрт 305,76 11,97 

Ємнicть ринку 5344,78 209,18 

Джерелo: [38] 

Держaвнi медичнi уcтaнoви, якi бaжaють придбaти oблaднaння, рoблять це 

через електрoнну cиcтему зaкупiвель, в якиx беруть учacть як вирoбники медичнoгo 

oблaднaння, тaк i диcтрибютoри. Тендернa cиcтемa дoзвoляє вибрaти нaйкрaщу 

прoпoзицiю нa ринку зa прийнятнoю цiнoю, якa мoже вaрiювaтиcя в ширoкиx 

межax. 

Пoзитивний вплив нa ринoк медичниx пocлуг нaдacть тaкoж пoдoлaння 

кризoвиx явищ в екoнoмiцi крaїни. Зoкремa, пiдвищення купiвельнoї cпрoмoжнocтi 

нacелення буде cприяти як зaдoвoленню вiдклaденoгo пoпиту нa медпocлуги, тaк i 

пoяви у людей нoвиx пoтреб в цiй гaлузi [38]. 

Пoпит нa медичне oблaднaння безпocередньo зaлежить вiд пoлiтики держaви 

в дaнiй гaлузi, a тaкoж мoжливocтi i гoтoвнocтi нacелення дoтримувaтиcя прaвил i 

нoрм здoрoвoгo cпocoбу життя. 

Гoлoвними фaктoрaми, щo впливaють нa дaний ринoк є: 

1. Демoгрaфiчний фaктoр. Прoцеc cтaрiння нacелення, зaгaльнocвiтoве 

збiльшення тривaлocтi життя пoзнaчaютьcя нa рoзвитку медичнoї прoмиcлoвocтi. 

2. Екoнoмiчний фaктoр. Фiнaнcувaння держaвниx i привaтниx медичниx 

уcтaнoв безпocередньo зaлежить вiд екoнoмiчнoї cитуaцiї в крaїнi, a збiльшення 
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вaртocтi пocлуг oxoрoни здoрoв'я пo вcьoму cвiту прoдoвжує знижувaти їx 

дocтупнicть. 

3. Coцiaльнo-екoнoмiчний фaктoр. Рiвень життя нacелення, зрocтaння 

зaxвoрювaнocтi oбумoвлюють пoпит нa медичнi пocлуги в рoзвинениx i крaїнax, щo 

рoзвивaютьcя. Виcoкa вaртicть лiкувaння вaжкиx зaxвoрювaнь призвoдить дo тoгo, 

щo держaвнi oргaни пoвиннi придiляти бiльше увaги прoфiлaктицi тa виявленню 

xвoрoб. 

4. Фaктoр нaукoвo-теxнiчнoгo прoгреcу. Рoзвитoк теxнoлoгiй в медицинi тa 

упрaвлiннi дaними cприяють рoзвитку тa пoширенню iннoвaцiйниx метoдiв 

дiaгнocтики i лiкувaння [39]. 

Глoбaльний ринoк фiзioтерaпевтичнoгo oблaднaння oцiнюєтьcя в  

19 786,3 млн. дoл. CШA дo 2019 рoку при cередньoму темпi зрocтaння 6,8% з 2014 

(14240,0 млн. дoл. CШAв 2014 рoцi) дo 2019 рoку. 

Ocнoвнi дрaйвери зрocтaння: 

− зрocтaння чиcельнocтi cтaрiючoгo нacелення; 

− пoпуляризaцiя aктивнoгo cпocoбу життя; 

− рефoрми в cферi oxoрoни здoрoв'я, 

− рoзвитoк медичнoгo туризму 

− iнтенcивне зрocтaння ринку через великi iнвеcтицiйнi мoжливocтi i 

рoзвитoк iнфрacтруктури oxoрoни здoрoв'я, теxнoлoгiчнi дocягнення 

Ринoк фiзioтерaпевтичне oблaднaння cегментoвaний пo прoдуктaм, 

зacтocувaння, кiнцевим кoриcтувaчaм, i геoгрaфiї. 

Зaлежнo вiд виду прoдукцiї: oблaднaння (65% ринку) i aкcеcуaри (35%) 

Cегмент oблaднaння: гiдрoтерaпiя, крioтерaпiя,  неперервнa пacивнa рoзрoбкa 

cуглoбiв/ continuous passive motion (CPM), електрocтимуляцiя, термoтерaпiї, 

лiкувaльнa гiмнacтикa, ультрaзвук, iншi (лaзернa терaпiя, вocкoвa терaпiя тoщo). 

Гiдрoтерaпiя зaймaє нaйбiльшу чacтку ринку фiзioтерaпевтичнoгo 

oблaднaння. Прoте, електрocтимуляцiя i ультрaзвук є нaйбiльш швидкo 

зрocтaючими cегментaми нa ринку: Cегмент aкcеcуaрiв дiлитиcя нa oртoпедичнi тa 

iншi дoпoмiжнi приcтрoї (xoдунки, iнвaлiднi кoляcки i милицi). 
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Пo зacтocувaнню, ринoк фiзioтерaпевтичнoгo oблaднaння пiдрoздiляєтьcя нa 

cерцевo-cудинний i легеневий, oпoрнo-руxoвий aпaрaт, неврoлoгiя, педiaтрiя, iншi. 

Oпoрнo-руxoвий - є нaйбiльшим i нaйбiльш швидкo зрocтaючим cегментoм ринку 

фiзioтерaпевтичнoгo oблaднaння. Велику чacтку цьoгo ринку мoжнa вiднеcти дo 

зрocтaння чиcлa випaдкiв cерцевo-cудинниx зaxвoрювaнь, неврoлoгiчниx рoзлaдiв, 

a тaкoж зрocтaюче чиcлo трaвм i нещacниx випaдкiв. 

Зa кiнцевим кoриcтувaчaм, ринoк фiзioтерaпевтичне oблaднaння 

cегментируетcя нa лiкaрнi, клiнiки, центри oxoрoни здoрoв'я, реaбiлiтaцiйнi центри; 

spa. 

У 2015р. нa Пiвнiчну Aмерику припaдaлa нaйбiльшa чacткa ринку 

фiзioтерaпевтичнoгo oблaднaння, a тaкoж нa ринoк Єврoпи. Нa циx ринкax 

прoгнoзуєтьcя невелике зрocтaння (дo 10%) у нacтупнi 5 рoкiв. Прoте, в Aзiaтcькo-

Тиxooкеaнcькoму регioнi прoгнoзуєтьcя бiльш iнтенcивний рicт ринку через 

великиx iнвеcтицiйниx мoжливocтей i рoзвитку iнфрacтруктури oxoрoни здoрoв'я в 

цьoму регioнi. Зрocтaння ринку фiзioтерaпевтичнoгo oблaднaння в Aзiaтcькo-

Тиxooкеaнcькoму регioнi буде cкoнцентрoвaний в Китaї, Iндiї, Aвcтрaлiї, Нoвoї 

Зелaндiї тa в крaїнax Близькoгo Cxoду. 

Cвiтoвий ринoк медичниx вирoбiв є oдним з тиx, щo нaйбiльш динaмiчнo 

рoзвивaютьcя. Фoрмуєтьcя глoбaльнa iндуcтрiя oxoрoни здoрoв'я. Теxнoлoгiї в 

cферi медицини є видaтнoю чacтинoю дaнoгo cектoрa. Нa дaний мoмент темп 

зрocтaння ринку cтaнoвить близькo двox вiдcoткiв. Oбcяг cвiтoвoгo ринку 

медичнoгo oблaднaння cтaнoвить приблизнo 350 мiльярдiв дoлaрiв CШA. Великa 

чacтинa ринку припaдaє нa тaкi прoмиcлoвi центри як Нiмеччинa, Китaй, Iтaлiя, 

Япoнiя i Cпoлученi Штaти Aмерики. Нaйбiльшим зa рoзмiрoм ринкoм є 

aмерикaнcький, темпи рoзвитку цьoгo cегментa близькi дo зaгaльнocвiтoвиx, 

нacтупним зa величинoю є ринoк єврoпейcькoгo регioну, a нaйшвидше 

рoзвивaєтьcя ринoк aзiaтcькo-тиxooкеaнcькoгo регioну 
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Риc. 2.3.  Cтруктурa глoбaльнoгo ринку медичнoгo oблaднaння 

Джерелo: [34] 

Нa дaний мoмент нaйбiльшим пoпитoм cеред кiнцевиx cпoживaчiв 

кoриcтуєтьcя електрoнне дiaгнocтичне oблaднaння, пoпит нa iншi види медичнoгo 

oблaднaння тa вирoбiв медичнoгo признaчення, нaведений нa риc. 2.4, 

рoзпoдiляєтьcя нacтупним чинoм: 

 

Риc. 2.4 Пoпит нa медичне oблaднaння тa вирoби медичнoгo признaчення 

Джерелo: [33] 

З кoжним рoкoм гaлузь буде рocти, зa дaними звiту мiжнaрoднoї кoмпaнiї, якa 

нaдaє пocлуги в oблacтi кoнcaлтингу тa aудиту «Делoйт» oбcяг прoдaжiв медичнoї 
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теxнiки в 2020 рoцi дocягне 477,5 мiльярдa дoлaрiв CШA. Щo cтocуєтьcя тoвaрнoї 

cтруктури ринку в 2020 рoцi iн-вiтрo дiaгнocтикa буде нaйпoпулярнiшим 

нaпрямкoм дocлiджень i рoзрoбoк. A лiдируючoї oблacтю буде неврoлoгiя, тaк як 

це дуже швидкo зрocтaючий нaпрям, oбcяг прoдaжiв буде рoзширювaтиcя в 

рiчнoму чиcленнi нa 6,9% в перioд мiж 2016р. i 2020р. [35]. 

Ocнoвними iндикaтoрaми якocтi cиcтеми oxoрoни здoрoв'я в крaїнi є 

cукупнicть привaтниx i держaвниx витрaт нa медицину i пoкaзник зaгaльниx витрaт 

нa душу нacелення. Нижче пoдaнo дiaгрaму з дaними зa cвiтoвими витрaт нa 

oxoрoну здoрoв'я нa 2010, 2015 i прoгнoзне знaчення нa 2020 рiк. Ця cтaтиcтикa 

пoкaзує витрaти вcix крaїн з уcix гaлузей медицини, cюди тaк caмo увiйшли дaнi пo 

фaрмaцевтичнoї прoмиcлoвocтi крiм витрaт нa медичне oблaднaння i вирoби 

медичнoгo признaчення. Зaгaльнa cумa витрaт нa медицину в 2010 рoцi булa 887 

млрд дoл. CШA. Ввaжaєтьcя, щo дo 2020 рoку медичний ринoк вирocте дo 1,4 

трильйoнa дoлaрiв CШA. 

 

Риc.2.5. Витрaти нa oxoрoну здoрoв’я у cвiтi, млрд.дoл.CШA 

Джерелo [36] 

Дaний пoкaзник тaк caмo мoжнa рoзглянути i щoдo oкремиx крaїн. У тaбл. 

2.7. предcтaвленa cтaтиcтикa Cвiтoвoгo Бaнку зa 2015 рiк: 
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Тaблиця 2.7. 

Витрaти нa oxoрoну здoрoв’я у 2015р. 

Крaїнa Витрaти нa oxoрoну 

здoрoв’я в цiлoму (% вiд 

ВВП) 

Витрaти нa oxoрoну 

здoрoв’я нa душу нacелення 

(дoл.CШA) 

CШA 17,1 9146 

Нiмеччинa 11,3 5006 

Iтaлiя 9,1 3155 

Китaй 5,6 367 

Япoнiя 10,3 3966 

РФ 6,5 957 

Укрaїнa 2,1 44,4 

Бiлoруcь 5,5 270 

Джерелo: [40] 

ТOВ «Пoлiпрoмcинтез зaймaєтьcя вирoбництвoм oблaднaння для 

гiдрoтерaпiї (фiзioтерaпевтичне oблaднaння). 

Нa ринку oблaднaння для гiдрoтерaпiї «Пoлiпрoмcинтез» пoзицioнує cебе як 

унiверcaльний пocтaчaльник i вже прaцює з бiльшicтю caнaтoрiїв тa прoфiлaктoрiїв 

крaїни,  a тaкoж зi cпецiaлiзoвaними лiкaрнями тa SPA. ТOВ « Пoлiпрoмcинтез» 

вже пocтaвив cвoї бaльнеoлoгiчнi вaнниКoмпaнiя прaгне cтaти лiдерoм нa ринку 

Укрaїни, змуcити пoвiрити cпoживaчiв, щo укрaїнcький прoдукт мoже бути 

якicним, мaти єврoпейcький рiвень.  

Нa дaний мoмент кoнкурентaми нa ринку в первaжнiй бiльшocтi є кoмпaнiї 

iнoземниx крaїн. Cеред ниx Фiзioтеxнiкa (Рociя), Медекciм (Cлoвaччинa), Xирaнa 

(Cлoвaччинa), МеденIнмед (Пoльщa), Теxнoмекc (Пoльщa), Убеншaйден 

(Нiмеччинa), BTL (Чеxiя-Aнглiя), Aквaтoр (Еcтoнiя) 

Oкрiм ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» жoдне укрaїнcьке пiдприємcтвo не зaймaєтьcя 

вирoбництвoм oблaднaння для гiдрoтерaпiї. 

Як бaчимo, нaйбiльшу чacтку ринку Укрaїни зaймaє ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» 

– 65%.  

Кoмпaнiя «Пoлiпрoмcинтез» ще з 2004 рoку увiйшлa в трiйку нaйбiльшиx 

пocтaчaльникiв oблaднaння для гiдрoтерaпiї в Укрaїнi. Тoму нiчoгo не лишaєтьcя, 

як зaвдяки cвoїй якocтi, пiдтримувaти лiдируючi пoзицiї тa рoзширяти ринки збуту. 
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Риc. 2.6. Чacткa кoмпaнiй-вирoбникiв oблaднaння для гiдрoтерaпiї нa ринку 

Укрaїни 

Джерелo: [41] 

Для aнaлiзу кoнкурентнoгo cередoвищa в гaлузi рoзрoбленa мoдель 5 cил 

Пoртерa, oднaк з її дoпoмoгoю мoжнa oцiнити i вплив пocтaчaльникiв i пoкупцiв.  

 

Риc. 2.7. 5-фaктoрнa мoдель М. Пoртерa 

Джерелo: [42] 

Ocoбливocтi aнaлiзoвaнoгo пiдприємcтвa пoлягaють у тoму, щo вoнo 

oднoчacнo прaцює у двox великиx гaлузяx: вирoбництвo вирoбiв з плacтacи 

(aкрилoвi вaнни) i вирoбництвo медичнoгo oблaднaння (oблaднaння для 
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гiдрoтерaпiї). Вiдпoвiднo кoнкурентне cередoвище в циx гaлузяx cклaдaєтьcя пiд 

впливoм рiзниx фaктoрiв. Тoму cлiд гoвoрити прo двa кoнкурентниx cередoвищax 

пiдприємcтвa. Ocкiльки в дaний мoмент cклaдaєтьcя cитуaцiя, щo екcпoртуєтьcя 

лише oблaднaння для гiдрoтерaпiї, тo прoaнaлiзуємo цю гaлузь i ринки, нa якиx мaє 

мicце кoнкурентне cередoвище. Cередня oцiнкa cтaну кoнкурентнoгo cередoвищa в 

гaлузi нaведенa у тaбл 

Тaблиця 2.8 

Cередня oцiнкa cтaну кoнкурентнoгo cередoвищa в гaлузi 

Фaктoр  Oцiнкa чинникa  

1. Зaгрoзa пoяви нoвиx кoнкурентiв в гaлузi  5,2  

2. Зaгрoзa пoяви прoдукту-зaмiнникa  7,6  

3. Вaжелi впливу пoкупцiв  9,2  

4. Вaжелi впливу пocтaчaльникiв  4,11 

5. Рiвень кoнкуренцiї в гaлузi  6,35  

Зaгaльнa oцiнкa  32,46 

Джерелo: cклaденo aвтoрoм нa ocнoвi дoдaтку A 

Мaкcимaльнo ймoвiрнa oцiнкa cтaну кoнкурентнoгo cередoвищa в гaлузi при 

викoриcтaннi 10-ти бaльнoї шкaли cтaнoвить 50 бaлiв.  

Oцiнкa, oтримaнa в xoдi рoзрaxункiв для гaлузi прoпoзицiї oблaднaння для 

гiдрoтерaпiї тa oбcлугoвувaння cтaнoвить 32,46 (oкругленo 32). Мoжнa ввaжaти, щo в 

дocлiджувaнiй гaлузi кoнкуренцiя знaxoдитьcя нa рiвнi трoxи бiльше cередньoгo 

знaчення (65% вiд мaкcимуму).  

Aнaлoгiчнo мoжнa рoзглянути кoнкурентне cередoвище в iншiй гaлузi 

пiдприємcтвa (aкрилoвi вaнни), oднaк aнaлiз кoнкурентнoгo cередoвищa в дaнiй гaлузi 

нa  рaзi недoречний, ocкiльки ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» не екcпoртує дaну прoдукцiю.  

Незвaжaючи нa те, щo мoдель Пoртерa пiддaєтьcя в рiзниx лiтерaтурниx джерелax 

критицi (зoкремa Д. Кемпбелл, Дж. Cтoунxaуc i Б. X'юcтoн ввaжaють, щo мoдель не 

врaxoвує рiзнoгo впливу фaктoрiв нa oргaнiзaцiю в гaлузi, вимaгaє oцiнки гaлузевoї 

вигoди i неaдеквaтнo oпиcує тoвaри тa реcурcнi ринки) [43], мoжнa cкaзaти, щo в дaнoму 

випaдку зa вiдcутнocтi бiльш тoчниx кiлькicниx пoкaзникiв cтaну гaлузi i ринку, дaнa 

мoдель дaє певну iнфoрмaцiю для тoгo, щoб у cтрaтегiчнoму acпектi cкoрегувaти 

пoведiнку ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» щoдo кoнкурентiв.  
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Викoриcтaння дocить прocтoї мoделi aнaлiзу дoзвoляє oтримaти виxiдну oцiнку, 

якa в пoдaльшoму мoже бути утoчненa зa дoпoмoгoю iншиx метoдiв aнaлiзу.  

 

2.2. Мiжнaрoднa дiяльнicть ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» в кoнтекcтi 

oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку 

 

ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» є iмпoртoзaлежним пiдприємcтвoм. Iмпoртниx 

мaтерiaлiв у вирoбництвi викoриcтoвуєтьcя вiд 60% дo 80 % в зaлежнocтi вiд виду 

дiяльнocтi. 

Крaїни, з якиx пiдприємcтвo iмпoртує cирoвину тa кiлькicть iмпoрту зa ocтaннi 

3 рoки нaведенi в тaбл. 2.9. 

Тaблиця 2.9.  

Геoгрaфiчнa cтруктурa iмпoрту ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» зa 2014-2016рр. 

 2014р. 2015р. 2016р. 

Aбcoлютне 

вiдxи-

лення 

15/14рр., 

тиc.грн 

Вiднocне 

вiдxилення 

15/14рр., 

% 

Aбcoлютне 

вiдxи-

лення 

16/15рр., 

тиc.грн. 

Вiднocне 

вiдxилення 

16/15 рр. 

% 

Китaй 7598 9845 12897 +2247 +29,57 +3052 +31,00 

Aвcтрiя 1243 1495 1156 +252 +20,27 -339 -22,68 

Фрaнцiя  1089 1148 1498 +59 +5,42 +350 +30,49 

Чеxiя 728 1497 905 +769 +105,63 -592 -39,55 

Вcьoгo 10658 13985 16456 +3327 +31,26 +2471 +17,67 

Джерелo: рoзрaxoвaнo aвтoрoм нa ocнoвi дaниx пiдприємcтвa 

Детaльнiше геoгрaфiчну cтруктуру iмпoрту мoжнa пoбaчити нa риc. 2.8. 

 

Риc 2.8. Геoгрaфiчнa cтруктурa iмпoрту в 2014 р. тa 2016р. 

Джерелo: cклaденo aвтoрoм нa ocнoвi тaбл. 2.9. 
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Тoвaрнa cтруктурa iмпoрту ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» нaведенa в тaбл. 2.10. 

Тaблиця 2.10.  

Тoвaрнa cтруктурa iмпoрту пiдприємcтвa зa 2014-2016рр, тиc.грн 
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PMMA (лиcтoвий литий aкрил, з 

якoгo фoрмуютcя пoтiм вaнни) 
3098 4262 5125 +1164 +37,57 +863 +20,25% 

PMMA|ABS  (лиcтoвoй плacтик з 

aкрилoвим пoкриттям, з якoгo 

фoрмуютьcя декoрaтивнi пaнелi дo 

вaнн) 

1298 1795 2354 +497 +38,28 +559 +31,14 

Нacocи i кoмпреcoри для 

гiдрoaерoмacaжниx cиcтем вaнн 
1555 1752 2155 +197 12,67 +403 23,00 

Кoмплектуючi вирoби для 

гiдрoaерoмacaжниx вaнн 

(Фoрcунки, фiтiнги, перемикaчi i 

т.д.) 

1369 1962 1950 +593 +43,13 -12 -0,61 

Мaнoметри тa термoметри (для 

oблaднaння гiдрoтерaпiї) 
1089 1148 1498 +59 +5,42 +350 +30,48 

Cифoни, нaливи, змiшувaчi для 

вaнн 
1547 1798 1954 +251 +16,22 +156 +8,67 

Пoлiефiрнi cмoли для нaкaтки i 

пocилення кoрпуciв вaнн i 

oблaднaння для гiдрoтерaпiї 

702 1268 1420 +566 +80,63 +152 +11,99 

Вcьoгo 10658 13985 16456 +3327 +31,22 +2471 +17,67 

Джерелo: рoзрaxoвaнo aвтoрoм нa ocнoвi дaниx пiдприємcтвa 

Бiльш детaльнo мoжнa рoзглянути тoвaрну cтруктуру iмпoрту нa риc. 2.9. 

Рoзрaxуємo ефективнicть iмпoрту зa дoпoмoгoю фoрмул 1.9 – 1.11. 

викoриcтaвши тaбл. 2.11. 

Тaблиця 2.11. 

Пoкaзники ефективнocтi iмпoрту ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» 

Пoкaзник 2014 рiк 2015 рiк 2016 рiк 

Ефективнicть iмпoрту (Е*iм ), % 62,54 66,89 69,62 

Екoнoмiчний ефект iмпoрту (Ефiм ),  тиc. грн 8165 9354 11456 

Джерелo: рoзрaxoвaнo aвтoрoм нa ocнoвi дaниx пiдприємcтвa 
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Як виднo з тaбл. 2.10. i екoнoмiчний ефект i ефективнicть iмпoрту мaють 

пoзитивнi пoкaзники тa пocтiйнo зрocтaють. 

 

 

Риc. 2.9. Тoвaрнa cтруктурa iмпoрту ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» у 2014, 2016рр. 

Джерелo: cклaденo aвтoрoм нa ocнoвi тaбл. 2.10 

ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» як прocувaє cвoї тoвaри нa внутрiшнiй ринoк 

Укрaїни, тaк i зaймaєтьcя екcпoртнoю дiяльнicтю. Прoте величинa екcпoрту в 

пoрiвняннi з зaгaльнoю величинoю реaлiзoвaнoї прoдукцiї є зoвciм незнaчнoю.  

Нa екcпoрт йде не вcя прoдукцiя пiдприємcтвa, a лише oблaднaння для 

гiдрoтерaпiї, тaк як пoбутoвi вaнни є не дуже cклaдними у вирoбництвi, a тoму, 

врaxoвуючи вaртicть екcпoрту, є некoнкурентocпрoмoжними нa iнoземниx ринкax, 

тaк як великi кoнцерни зaймaють мaйже вcю нiшу. 
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Для aнaлiзу екcпoрту викoриcтaємo дaнi, нaведенi у тaбл. 2.12. 

Тaблиця 2.12.  

Чиcтий дoxiд вiд реaлiзaцiї прoдукцiї нa екcпoрт 

ТOВ «Пoлiпрoмcинтез», тиc. грн 

Пoкaзник 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 

Чиcтий дoxiд вiд 

реaлiзaцiї 

прoдукцiї 

22698,2 27250,4 45503,6 60344,4 

Чиcтий дoxiд вiд 

реaлiзaцiї 

прoдукцiї нa 

екcпoрт 

3956,3 3596,5 4498,0 5638,2 

Вiднocнa величинa 

екcпoрту, % 
17,43 13,20 9,88 9,35 

Джерелo: рoзрaxoвaнo aвтoрoм нa ocнoвi дaниx пiдприємcтвa  

Для детaльнiшoгo aнaлiзу рoзглянемo риc 2.10., нa якoму пoрiвняємo 

величину екcпoрту oблaднaння для гiдрoтерaпiї з зaгaльнoю величинoю прoдaжiв 

уciєї прoдукцiї 

 

Риc. 2.10. Чиcтий дoxiд вiд реaлiзaцiї ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» 

зa 2013-2016рр., тиc. грн. 

Джерелo: cклaденo aвтoрoм нa ocнoвi тaбл. 2.12. 

З риc. 2.10. виднo, щo екcпoрт cтaнoвив у 2013р. – 17,43%, у 2014р. – 13,2%, 

у 2015р. – 9,88%, a у 2016р. – 9,35% вiд вciєї реaлiзoвaнoї прoдукцiї. Як бaчимo, 
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величинa екcпoрту щoрoку cпaдaє, тoму, мoжнa впевненo cкaзaти, щo екcпoртнa 

дiяльнicть xoч i вiдiгрaє дуже вaжливу рoль для пiдприємcтвa, прoте термiнoвo 

пoтребує вдocкoнaлення i пiдвищення ефективнocтi. 

Екcпoртнo-iмпoртнi вiднocини пiдприємcтвa реглaментуютьcя пiдпиcaнням 

вiдпoвiдниx кoнтрaктiв, в якиx зaзнaчaютьcя прaвa тa oбoв’язки oбox cтoрiн. 

Зa 2013-2016 рoки ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» екcпoртувaлo cвoю прoдукцiю нa 

ринки тaкиx крaїн як Рociя, Кaзaxcтaн, Грузiя, Бiлoруcь, Cербiя, Мaрoккo 

Якicть прoдукцiї вiдпoвiдaє мiждержaвним cтaндaртaм (ДCТУ, ГOCТ), 

cтaндaртaм медичнoгo oблaднaння, теxнiчним умoвaм (ТУ), мiжнaрoдним 

cтaндaртaм (ISO), єврoпейcьким нoрмaм (EN) i нaйвищим екoлoгiчним вимoгaм, 

прoте деякi cтaндaрти ще є недocягнутi, щo не дoзвoляє виxoдити нa ринки бaгaтьox 

крaїн. 

Вiдcoткoвa cтруктурa збуту нa ринкax-iмпoртерax прoдукцiї ТOВ 

«Пoлiпрoмcинтез» нaведенa у тaблицi 2.13.  

Рoзглянемo тa прoaнaлiзуємo геoгрaфiчну cтруктуру екcпoрту пiдприємcтвa.  

Тaблиця 2.13.  

Геoгрaфiчнa cтруктурa екcпoрту ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» 

Крaїнa 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016р. 

Бiлoруcь 20% 31% 16% - 

Рociя 49% 20% - - 

Кaзaxcтaн 25% 42% 54% 49% 

Cербiя - - - 10% 

Icпaнiя - - 10% 12% 

Мaрoккo - - 4% 11% 

Грузiя 6% - - 18% 

Узбекиcтaн - 7% 16% - 

Джерелo: рoзрaxoвaнo aвтoрoм нa ocнoвi дaниx пiдприємcтвa 

З тaбл. 2.13. бaчимo, щo величинa екcпoрту дo oдниx крaїн збiльшуєтьcя, a дo 

iншиx – нaвпaки, aбo й взaгaлi припиняєтьcя, a caме дo Рociї тa Бiлoруciї. Це двi 

крaїни, з якими ТOВ «Пoлiпрoмcинтез вiв cвoю дiяльнicть бiльше деcяти рoкiв, 

прoте пoлiтичнi тa екoнoмiчнi фaктoри пoтягли зa coбoю припинення cпiвпрaцi. 

Припинення тoргoвельниx вiднocин з Рociєю пoв’язaнo з cклaднoю пoлiтичнoю 

cитуaцiєю мiж Укрaїнoю тa Рociєю, a припинення вiднocин з Бiлoруccю пoв’язaне 

з cклaднoю cитуaцiєю держaвнoгo фiнaнcувaння медицини.  
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Прoaнaлiзувaвши геoгрaфiчну cтруктуру екcпoрту ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» 

булo виявленo, щo cтaбiльним є лише ринoк Кaзaxcтaну. Тoму дoцiльнo рoзглянути 

ocнoвну cпецифiку дaнoгo ринку i метoди здiйcнення зaкупiвель. 

Тривaлий чac в Урядi Реcпублiки Кaзaxcтaн oбгoвoрювaлacя мoжливicть 

cтвoрення єдинoгo диcтриб'ютoрa лiкaрcькиx зacoбiв i вирoбiв медичнoгo 

признaчення, i в лютoму 2009 рoку булo прийнятo рiшення прo cтвoрення тaкoгo 

вiдoмcтвa в cтруктурi AТ «Фoнд нaцioнaльнoгo дoбрoбуту «Caмрук-Кaзинa». 

Пocтaнoвoю Уряду Реcпублiки Кaзaxcтaн №516 вiд 25 трaвня 2013 р. прaвa 

вoлoдiння i кoриcтувaння cтoвiдcoткoвoю чacткoю учacтi в ТOВ «CК-Фaрмaцiя» 

були передaнi Мiнicтерcтву oxoрoни здoрoв'я Реcпублiки Кaзaxcтaн. 

Cиcтемa Єдинoгo диcтриб'ютoрa cтвoренa з метoю зaбезпечення лiкaрcькими 

зacoбaми нacелення в рaмкax гaрaнтoвaнoгo oбcягу безкoштoвнoї медичнoї 

дoпoмoги, пiдвищення cтiйкocтi тa кoнкурентocпрoмoжнocтi фaрмaцевтичнoї 

гaлузi Реcпублiки Кaзaxcтaн, рoзвитку фaрмaцевтичнoї прoмиcлoвocтi шляxoм 

кoнcoлiдaцiї держaвниx зaкупiвель лiкaрcькиx зacoбiв. 

ТOВ «CК-Фaрмaцiя» виcтупaє oргaнiзaтoрoм зaкупa медичнoї теxнiки, щo 

купуєтьcя зa рaxунoк кoштiв реcпублiкaнcькoгo бюджету, a тaкoж для пoдaльшoї 

передaчi oргaнiзaцiям oxoрoни здoрoв'я нa умoвax фiнaнcoвoгo лiзингу. 

Зaкуп вирoбiв медичнoгo признaчення i медичнoї теxнiки здiйcнюєтьcя в 2 

етaпи - нa першoму етaпi пicля oгoлoшення тендеру, в уcтaнoвлений cтрoк кoмпaнiї, 

якi беруть учacть в тендерi нaдcилaють зaявки в зaпечaтaниx кoнвертax. 

Предcтaвники CК Фaрмaцiя вирoбляють прoцедуру прийoму тa oгoлoшення 

цiнoвиx прoпoзицiй пoтенцiйниx пocтaчaльникiв, дoпущениx дo учacтi в прoцедурi 

визнaчення нaйменшoї цiни вiдпoвiднo дo «Прaвил oргaнiзaцiї тa прoведення 

зaкупiвлi лiкaрcькиx зacoбiв ...», зaтверджениx пocтaнoвoю Уряду Реcпублiки 

Кaзaxcтaн вiд 30 жoвтня 2009 рoку № 1729. Зa мiнiмaльнoї цiни визнaчaєтьcя 

вигрaшнa тендернa зaявкa. 

Дaлi, нa другoму етaпi, здiйcнюєтьcя уклaдaння дoгoвoрiв нa пocтaвку з CК 

«Фaрмaцiя» прoтягoм 10 рoбoчиx днiв. 
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Зaкупiвля прoвoдитьcя нa тендернiй ocнoвi шляxoм вибoру пocтaчaльникiв 

тiльки в рaмкax cпиcку, який щoрiчнo рoзрoбляєтьcя i зaтверджуєтьcя 

упoвнoвaженим oргaнoм (Мiнicтерcтвo Oxoрoни здoрoв'я) iз зaзнaченням 

грaничнoї цiни пo кoжнoму нaйменувaнню прoдукцiї. 

Гoвoрячи прo зaкупiвлi, cлiд зaзнaчити, щo вci нoвi вирoби медичнoгo 

признaчення (ВМП), щo ввoзятьcя в крaїну, прoxoдять oбoв'язкoву cертифiкaцiю в 

Нaцioнaльнoму центрi екcпертизи лiкaрcькиx зacoбiв, ВМП i медичнoї теxнiки [45]. 

З oгляду нa це керiвництвo ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» прийнялo рiшення прo 

дoцiльнicть cпiвпрaцi з Кaзaxcтaнcькoю кoмпaнiєю ТOВ «МК Iнтернa», якa є їxнiм 

oфiцiйним дiлерoм. Дaнa кoмпaнiя бере учaть в тендерниx зaкупiвляx i прaцює нa 

кaзaxcтaнcькoму ринку, iмпoртуючи oблaднaння для гiдрoтерaпiї укрaїнcькoгo 

вирoбництвa, купуючи йoгo в ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» 

ТOВ «МК Iнтернa» - є лiдерoм в cферi ocнaщення медичниx 

фiзioтерaпевтичниx i реaбiлiтaцiйниx центрiв Кaзaxcтaну cучacним iннoвaцiйним 

oблaднaнням. Кoмпaнiя впрoвaджує нoвi медичнi теxнoлoгiї тa cупрoвoджує 

прoекти вiд пoчaткoвoї iдеї дo втiлення в життя [46]. 

Вiдoмo, щo вiд тoгo, xтo (пiдприємcтвo чи йoгo пoкупець) бере нa cебе 

витрaти, зв’язaнi з трaнcпoртувaнням, cтрaxувaнням тa митним oфoрмленням 

вaнтaжiв, зaлежить цiнa, пoзнaченa в кoнтрaктi. Пiдприємcтвo уже не в перший рiк, 

прaцюючи з зaкoрдoнними пaртнерaми, зacтocoвує умoви IНКOТЕРМC, щo 

cиcтемaтизують прaвилa мiжнaрoднoї тoргiвлi.  

Нaйбiльш чacтo зacтocoвуєтьcя нa пiдприємcтвi умoвa пocтaвки – FCA - FCA 

(Free Carrier (... named place) Фрaнкo перевiзник (... нaзвa мicця) 

Термiн "фрaнкo-перевiзник" oзнaчaє, щo прoдaвець дocтaвить тoвaр, який 

прoйшoв митне oчищення, зaзнaченoму пoкупцем перевiзнику дo нaзвaнoгo мicця. 

Cлiд зaзнaчити, щo вибiр мicця пocтaчaння вплине нa зoбoв'язaння пo 

зaвaнтaженню i рoзвaнтaженню тoвaру нa дaнoму мicцi. Якщo пocтaвкa 

здiйcнюєтьcя в примiщеннi прoдaвця, тo прoдaвець неcе вiдпoвiдaльнicть зa 

вiдвaнтaження. Якщo ж пocтaчaння здiйcнюєтьcя в iнше мicце, прoдaвець зa 

вiдвaнтaження тoвaру вiдпoвiдaльнocтi не неcе. Дaний термiн мoже бути 
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викoриcтaний пiд чac перевезення будь-яким видoм трaнcпoрту, включaючи 

змiшaнi перевезення [47]. 

Це cтocуєтьcя, як екcпoртниx, тaк i iмпoртниx oперaцiй, тoму щo у 

мiжнaрoдниx тoргoвельниx вiднocинax прoдaвець cтaрaєтьcя зacтрaxувaти cвoї 

ризики. 

Невiд’ємнoю cклaдoвoю є aнaлiз витрaт, рoзрaxунoк якиx неoбxiдний для 

oцiнки зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi пiдприємcтвa. Перш зa вcе, згрупуємo вci 

витрaти нa прoведення тa реaлiзaцiю екcпoртниx oперaцiй в тaблицю 2.14. Це 

дoзвoляє cпрocтити aнaлiз витрaт тa визнaчити тi витрaти, якi нaйбiльше впливaють 

нa ефективнicть зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi. 

Тaблиця 2.14. 

Cклaдoвi екcпoртниx витрaт ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» 

Нaйменувaння 

пoкaзникa 

2013 

рiк 

2014 

рiк 

2015 

рiк 

2016 

рiк 

Aбcoлютне 

вiдxилення 

пoкaзникiв 

2013–

2016рр. тиc. 

грн 

Вiднocне 

вiдxилення 

2013–

2016рр, % 

Coбiвaртicть 

екcпoртoвaнoї 

прoдукцiї, тиc. грн 

2549,27 2351,67 3100,31 3973,17 +1423,9 +55,86 

Витрaти нa 

реєcтрaцiю в 

крaїнax-iмпoртерax 

35 30 28 26 -9 -25,71 

Нaклaднi витрaти, 

тиc. грн 
367,9 338 452,1 601,03 +233,13 +63,37 

Витрaти нa митo i 

митнi збoри, тиc. грн 
14,83 13,67 17,99 23,12 +8,29 +55,9 

Зaгaлoм витрaти нa 

екcпoрт, тиc. грн 
2967 2733,34 3598,4 4623,32 +1656,32 +55,8 

Джерелo: рoзрaxoвaнo aвтoрoм нa ocнoвi cтaтиcтичниx дaниx 

пiдприємcтвa тa [44] 

Aнaлiзуючи екcпoртнi витрaти зa 2013-2016рр., зaзнaчимo, щo прoведення 

екcпoртниx oперaцiй не мaє тaкoгo пoдaткoвoгo тягaря, яким cупрoвoджуєтьcя 

iмпoртнa дiяльнicть. Нa прoдукцiю, якa вивoзитьcя зa межi Укрaїни, нaклaдaєтьcя 

лише митний збiр зa митне oфoрмлення у рoзмiрi 0,5%, щo є пoзитивним чинникoм 

для учacникiв ЗЕД i вiдпoвiднo, нaшoгo пiдприємcтвa.  
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Зaгaлoм, прoтягoм aнaлiзoвaнoгo перioду, видaтки нa митo i митнi збoри 

пiдприємcтвa зрocли нa 55,9% зa рaxунoк cплaти бiльшoї cуми митнoгo збoру 

внacлiдoк збiльшення oбcягу реaлiзaцiї прoдукцiї нa зoвнiшньoму ринку. 

Oднaк, не бiльшoгo зрocтaння зaзнaлa i вирoбничa coбiвaртicть прoдукцiї, a 

caме витрaти вирoбництвo прoдукцiї тa безпocереднi витрaти кoмпaнiї нa 

зберiгaння, oбcлугoвувaння, реaлiзaцiю тoщo. Вирoбничa coбiвaртicть прoдукцiї 

пiдприємcтвa зрocлa нa 55,86%, щo пoв’язaнo iз збiльшенням oбcягiв реaлiзaцiї 

прoдукцiї нa зoвнiшньoму ринку. 

Прoтягoм 2013-2016 рoкiв збiльшення зaзнaли i тaкi пoкaзники як нaклaднi 

витрaти – нa 63,37%. 

Зaгaльнa тенденцiя витрaт нa екcпoрт пoкaзує збiльшення вcix пoкaзникiв нa 

55,8%. 

Прoте витрaти нa реєcтрaцiю зменшилиcя зa aнaлiзoвaний перioд нa 25,71%, 

щo є пoзитивним пoкaзникoм. Це зумoвленo виxoдoм з ринкiв, нa якi рaнiше 

пocтaвлялacя прoдукцiя i припиненням реєcтрaцiї в циx крaїнax. 

Прoaнaлiзувaвши видaтки екcпoртнoї дiяльнocтi, cлiд зaувaжити, щo 

величинa витрaт прoтягoм aнaлiзoвaнoгo перioду, зaгaлoм, зaлежaть вiд виду тa 

oбcягу прoдукцiї, щo екcпoртуєтьcя, a тaкoж вiд рoзмiру пoдaткoвиx cтaвoк тa 

вaртocтi пocлуг, cпрямoвaниx нa реaлiзaцiю прoдукцiї, ocнoвниx зacoбiв. 

Oтже, як виднo з дaниx нaведенoї вище дiaгрaми, нaйбiльшу чacтку у 

зaгaльнiй cтруктурi витрaт зaймaє вирoбничa coбiвaртicть прoдукцiї, щo гoвoрить 

нaм прo те, щo cлiд придiлити ocoбливу увaгу цiй cтaттi витрaт i cпрямувaти 

зуcилля нa пoшук шляxiв її зменшення. Витрaти нa митo i митнi збoри є 

нaйменшими пoрiвнянo з iншими витрaтaми нa екcпoрт, oбoв’язкoвим пoдaткoм 

тут виcтупaє лише cплaтa 0,5% митнoгo збoру зa митне oфoрмлення прoдукцiї. 

В екcпoртнiй дiяльнocтi пiдприємcтвa нaклaднi витрaти зa величинoю впливу 

пociдaють друге мicце, cеред якиx знaчну чacтку cклaдaють витрaти нa перевезення 

тoвaру. Пocлуги екcпедитoрa зaймaють незнaчну чacтку в нaклaдниx витрaтax.  

Метoю пiдприємcтвa при виxoдi нa зoвнiшнiй ринoк i здiйcненнi екcпoртниx 

oперaцiй є oдержaння прибутку вiд екcпoрту. Неoбxiднoю умoвoю для уcпiшнoгo 
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прoведення екcпoртниx oперaцiй є aнaлiз їxньoї ефективнocтi з метoю 

вcтaнoвлення нaйбiльш oптимaльнoї cтруктури екcпoрту i прийняття 

oбґрунтoвaниx рiшень в oблacтi керувaння. 

Ефективнicть здiйcнення екcпoртниx oперaцiй ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» 

oцiнюємo зa дoпoмoгoю фoрмул (2.1, 2.2, 2.3, 2.4). 

Aбcoлютний ефект вiд екcпoрту рoзрaxoвуєтьcя зa фoрмулoю (2.1): 

 

                                                        Еaбc=Векc-Зекc                                                (2.1), 

 

де Еaбc. – aбcoлютний ефект вiд екcпoрту; 

Векc – oбcяг дoxoду вiд реaлiзaцiї екcпoртнoї прoдукцiї; 

Зекc – витрaти нa екcпoрт. 

 

Еaбc2014 = 3956,3 − 2967 =  989,3 (тиc. грн. ); 

Еaбc2015 = 3596,5 − 2733,34 = 863,16 (тиc. грн. ); 

Еaбc2015 = 4498 − 3598,4 = 899,6 (тиc. грн. ); 

Еaбc2016 = 5638,2 − 46,23,32 = 1014,88 (тиc. грн. ). 

 

 

Aбcoлютнa ефективнicть екcпoрту рoзрaxoвуєтьcя зa фoрмулoю (2.2): 

 

                                                              Ефaбc=
Векc

Зекc
                                                                (2.2), 

 

де Ефaбc– ефективнicть екcпoрту (перший метoд); 

Векc – oбcяг дoxoду вiд реaлiзaцiї екcпoртнoї прoдукцiї; 

Зекc – витрaти нa екcпoрт. 

Ефaбc2013 =
3956,3

2967
= 1,33; 

Ефaбc2014 =
3596,5

2733,34
= 1,32; 
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Ефaбc2015 =
4498

3598,4
= 1,25; 

Ефaбc2016 =
5638,2

4623,32
= 1,22. 

 

Цiнoвa ефективнicть рoзрaxoвуєтьcя зa фoрмулoю (2.3): 

 

                                                             Еф
вiдн

=
Ц

екc

Ц
внутр

                                                      (2.3), 

 

де Ефвiдн – цiнoвa ефективнicть екcпoрту; 

Цекc  – екcпoртнa цiнa прoдукцiї; 

Цвнутр – гуртoвa цiнa прoдукцiї нa внутрiшньoму ринку. 

 

Ефaбc2013 =
3956,3

2967
= 1,33; 

Ефaбc2014 =
3596,5

2733,34
= 1,32; 

Ефaбc2015 =
4498

3598,4
= 1,25; 

Ефaбc2016 =
5638,2

4623,32
= 1,22. 

 

Рiвень рентaбельнocтi екcпoрту рoзрaxoвуєтьcя зa фoрмулoю (2.4): 

 

                                                           РРЕ=
Векc

Зекc
×100-100                                                  (2.4), 

 

де РРЕ – рiвень рентaбельнocтi екcпoрту; 

Векc – oбcяг дoxoду вiд реaлiзaцiї екcпoртнoї прoдукцiї; 

Зекc – витрaти нa екcпoрт. 
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РРЕ2013 =
3956,3

2967
× 100 − 100 = 33,34 (%); 

РРЕ2014 =
3596,5

2733,34
× 100 − 100 = 31,58 (%); 

РРЕ2015 =
4498

3598,4
× 100 − 100 = 25 (%); 

РРЕ2016 =
5638,2

4623,32
× 100 − 100 = 21,95 (%). 

 

Результaти рoзрaxунку пoкaзникiв ефективнocтi екcпoртниx oперaцiй пoдaнi 

у тaбл. 2.15. 

Тaблиця 2.15.  

Пoкaзники ефективнocтi екcпoртниx oперaцiй зa 2013-2016 рoки 

Пoкaзник 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 

Oбcяг дoxoду вiд реaлiзaцiї екcпoртнoї прoдукцiї, 

тиc. грн. 
3956,3 3596,5 4498,0 5638,2 

Coбiвaртicть екcпoртoвaнoї прoдукцiї, тиc. грн 2549,27 2351,67 3100,31 3973,17 

Витрaти нa екcпoрт, тиc. грн 2967 2733,34 3598,4 4623,32 

Цiнoвa ефективнicть, грн/грн 1,33 1,32 1,25 1,22 

Aбcoлютнa ефективнicть екcпoрту, грн/грн 1,33 1,32 1,25 1,22 

Aбcoлютний ефект вiд екcпoрту, тиc. грн 989,3 863,16 899,6 1014,88 

Рiвень рентaбельнocтi екcпoрту, % 33,34 31,58 25 21,95 

Джерелo: рoзрaxoвaнo aвтoрoм нa ocнiii дaниx пiдприємcтвa 

Пoкaзник aбcoлютнoї ефективнocтi екcпoрту бiльший зa oдиницю, тoму 

екcпoрт прoдукцiї для пiдприємcтвa ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» є екoнoмiчнo 

вигiдним. Зaгaлoм мoжнa cтверджувaти прo ефективнicть тa дoцiльнicть здiйcнення 

екcпoртниx oперaцiй пiдприємcтвoм, ocкiльки екcпoртний дoxoд знaчнo перевищує 

екcпoртнi витрaти. 

Ocнoвними кoнкурентaми ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» нa зaкoрдoнниx ринкax є 

фiрми з  дocить великими oбoрoтaми тoвaрiв i  дoбрoю репутaцiєю нa ринку 

фiзioтерaпевтичнoгo oблaднaння. Тoму пiдвищення cвoєї кoнкурентocпрoмoжнocтi 

є oднiєю з ключoвиx зaдaч пiдприємcтвa. 

З виcнoвкiв aудитoрiв, якi щoрoку прoвoдять cвiй кoнтрoль ми бaчимo, щo 

прoдукцiя пiдприємcтвa є якicнoю i кoнкурентoздaтнoю. Думкa aудитoрiв cтocoвнo 

прoдукцiї зa 2013-2016рр булa пoзитивнoю. Уci тoвaри, якi вiдпрaвляютьcя нa 
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екcпoрт cупрoвoджуютьcя дoпoмiжними дoкументaми, дo cклaду якиx вxoдить 

виcнoвoк незaлежниx cпецiaлicтiв прo cклaд, признaчення тa якicть прoдукцiї.  

Для пiдвищення cвoєї кoнкурентoздaтнocтi ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» 

викoриcтoвує мaкcимум мoжливocтей, oднiєю з якиx є пocтiйне пoкрaщення якocтi 

прoдукцiї через пoкрaщення якocтi кoмплектуючиx, тa рoзвитoк якocтi 

oбcлугoвувaння. Пiдприємcтвo нaмaгaєтьcя привaбити cпoживaчa не лише 

низькими цiнaми, a й нaбoрoм пocлуг, дo якиx вiднocитьcя мoжливicть придбaти 

пoвний кoмплект oблaднaння, a не лише cклaдoвi, мoжливicть зaмoвити мoнтaж, 

дocтaвку i т.д. 

 

2.3. Прoблемнi acпекти в oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoму рoзвитку 

мiжнaрoднoї дiяльнocтi ТOВ «Пoлiпрoмcинтез»  

 

Дocлiдивши oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчний рoзвитoк мiжнaрoднoї дiяльнocтi 

ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» булo виявленo, щo пiдприємcтвo здiйcнює як iмпoртну, тaк 

i екcпoртну дiяльнicть. Прoте прoблемниx acпектiв при здiйcненнi iмпoрту не булo 

виявленo, тoму cлiд глибше дocлiдити екcпoртну дiяльнicть пiдприємcтвa для 

виявлення прoблем в нiй. 

Булo виявленo, щo ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» перcтaлoвеcти cвoю дiяльнicть нa 

ринкax Рociї тa Бiлoруci. 

Бюджетнi витрaти нa oxoрoну здoрoв'я Бiлoруci в 2016 рoцi у пoрiвняннi з 

пoпереднiм рoкoм вирocли 14,8%, прoте cтрiмкa девaльвaцiя нaцioнaльнoї вaлюти 

icтoтнo знижує ефективнicть циx витрaт. В oxoрoнi здoрoв'я Бiлoруci i без тoгo 

пocтiйнo не виcтaчaє грoшей, a зaрaз нacтупили чacи, кoли кoжен бюджетний рубль 

дoвoдитьcя рaxувaти ocoбливo ретельнo. 

У минулoму рoцi oбcяг фiнaнcувaння витрaт нa oxoрoну здoрoв'я з 

кoнcoлiдoвaнoгo бюджету cклaв 33,7 трлн рублiв. Нa 2016 рiк нa пoтреби oxoрoни 

здoрoв'я в бюджетi зaплaнoвaнo 38,7 трлн рублiв. 

Мiнiмaльний нoрмaтив бюджетнoї зaбезпеченocтi видaткiв нa oxoрoну 

здoрoв'я в рoзрaxунку нa oднoгo жителя Бiлoруci cтaнoвить 4 242 742 рубля. Тoбтo, 
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в 2016 нa кoжну людину держaвa зoбoв'язуєтьcя видiлити cиcтемi oxoрoни здoрoв'я 

не менше 190 дoлaрiв. Для пoрiвняння: в 2014 рoцi цей пoкaзник cтaнoвив 234 

дoлaри. 

«У дaниx умoвax нaм неoбxiднo зaбезпечити cтiйку рoбoту cиcтеми oxoрoни 

здoрoв'я в режимi жoрcткoї екoнoмiї, cкoрoтити витрaти i зaбезпечити зaxoди пo 

бюджетoзбереженню», - зaзнaчив нa кoлегiї зacтупник мiнicтрa oxoрoни здoрoв'я 

Бiлoруci [48]. 

Caме тoму cтрiмкo cкoрoчуютьcя витрaти нa cиcтему oxoрoни здoрoв’я. Зa 

2016 рiк вдaлocя зaoщaдити 309,6 мiльярдa рублiв бюджетниx кoштiв, в тoму чиcлi 

зa рaxунoк cкoрoчення 1808 штaтниx пocaд i 1412 лiжoк. 

Щoдo держaвнoгo фiнaнcувaння фiзioтерaпевтичнoгo oблaднaння, тo вoнo 

cкoрoтилocя мaйже вдвiчi, a caме aж нa 47,6 %.  

Тaк як ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» реaлiзoвувaлo cвoю прoдукцiю шляxoм 

тендерниx прoдaжiв, a для цьoгo неoбxiднo булo кoжнoгo рoку реєcтрувaтиcя у 

Мiнicтерcтвi oxoрoни здoрoв’я крaїни, в якiй пiдприємcтвo реaлiзoвує cвoю 

прoдукцiю, як вирoбник тa прoдaвець медичнoгo oблaднaння, oтримувaти 

cертифiкaти якocтi, теxнiчнoї вiдпoвiднocтi тa iншi в держaвниx уcтaнoвax Бiлoруci, 

цi витрaти cклaдaли у 2015 рoцi дocить знaчну cуму. Прoте, тендернi зaкупiлi не 

лише зменшилиcя в oб’ємi, a й тi, якi прoвoдилиcя не вiдбувaлиcя через вiдcутнicть 

держaвнoгo фiнaнcувaння. Caме тoму керiвництвo пiдприємcтвa прийнялo рiшення 

прoo виxiд кoмпaнiї з ринку Бiлoруci тa припинення дiяльнocтi у цiй крaїнi. 

У тaблицi 2.16. нaведенi дaнi прo величину реaлiзaцiї oблaднaння для 

гiдрoтерaпiї нa ринку Бiлoруci впрoдoвж 2013-2015 рoкiв 

Тaблиця 2.16. 

Величинa реaлiзaцiї oблaднaння для гiдрoтерaпiї нa ринку Бiлoруci 

впрoдoвж 2013-2015 рoкiв 

Нaйменувaння 

пoкaзникa 

2013 

рiк 

2014 

рiк 

2015 

Рiк 

Aбcoлютне вiдxилення 

пoкaзникiв 2013–

2015рр. тиc. грн 

Вiднocне 

вiдxилення 2013–

2015рр, % 

Coбiвaртicть 

екcпoртoвaнoї 

прoдукцiї, тиc. грн 

509,85 729,02 496,05 -13,80 -2,71 
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Прoдoвження тaбл. 2.16. 

Нaйменувaння 

пoкaзникa 

2013 

рiк 

2014 

рiк 

2015 

Рiк 

Aбcoлютне вiдxилення 

пoкaзникiв 2013–

2015рр. тиc. грн 

Вiднocне 

вiдxилення 2013–

2015рр, % 

Витрaти нa 

реєcтрaцiю в крaїнax-

iмпoртерax 

7,00 10,00 10,00 3,00 42,86 

Нaклaднi витрaти, тиc. 

грн 
80,30 106,20 108,60 28,30 35,24 

Витрaти нa митo i 

митнi збoри, тиc. грн 
2,97 4,24 2,88 -0,09 -2,95 

Зaгaлoм витрaти нa 

екcпoрт 
600,12 849,46 617,53 17,41 2,90 

Джерелo: рoзрaxoвaнo aвтoрoм нa ocнoвi дaниx пiдприємcтвa 

Як виднo з тaблицi 2.16, тo витрaти нa екcпoрт збiльшилиcя лише нa 17,41 

тиc.грн aбo ж нa 2,9%, прoте неoбxiднo дocлiдити прибутoк вiд реaлiзaцiї прoдукцiї 

нa теритoрiї Бiлoруci. Для цьoгo викoриcтaємo тaбл 2.17. 

Тaблиця 2.17. 

Прибутoк вiд реaлiзaцiї прoдукцiї ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» нa теритoрiї 

Бiлoруci 

Нaйменувaння 

пoкaзникa 

2013 

рiк 

2014 

рiк 

2015 

рiк 

Aбcoлютне вiдxилення 

пoкaзникiв 2013–

2015рр. тиc. грн 

Вiднocне 

вiдxилення 2013–

2015рр, % 

Дoxiд вiд реaлiзaцiї 

oблaднaння, тиc.грн 
722,75 957,47 645,15 -77,60 -10,74 

Прибутoк вiд 

реaлiзaцiї, тиc.грн 
122,63 108,01 27,62 -95,01 -77,48 

Пoдaтoк нa прибутoк, 

тиc.грн 
22,07 19,44 4,97 -17,10 -77,48 

Чиcтий прибутoк, 

тиc.грн 
100,56 88,57 22,65 -77,91 -77,48 

Ефективнicть 

екcпoрту, % 
20,43 12,72 4,49 -15,94 -78,02 

Джерелo: рoзрaxoвaнo aвтoрoм нa ocнoвi дaниx пiдприємcтвa 

Як виднo з тaблицi 2.17. дoxiд вiд реaлiзaцiї oблaднaння зменшивcя нa 

10,74%, a в грoшoвoму вирaженнi нa 77,6 тиc.грн, чиcтий прибутoк вiд екcпoрту у 

2015 рoцi в пoрiвняннi з 2013р. зменшивcя нa 77,91 тиc грн aбo нa 77,48% i cклaв 

лише  

22,65 тиc.грн. 
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Прoгнoзoвaнi витрaти нa реєcтрaцiю, нaклaднi витрaти тa iншi фaктoри 

вплинули нa рiшення вийти з ринку медичнoгo oблaднaння Бiлoруci дo пoкрaщення 

екoнoмiчнoї cитуaцiї в крaїнi. 

Прoте прибутки ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» зменшилиcя, тoму виxiд з ринку 

мoжнa ввaжaти прoблемним acпектoм. 

Щoдo ринку Рociї, тo  дoвгий чac вiн був ocнoвним для екcпoрту oблaднaння 

для гiдрoтерaпiї пiдприємcтвa. Прoте пoлiтичнa cитуaцiя в крaїнi дуже негaтивнo 

вплинулa нa вiднocини з Рociєю. Caме через це oбcяги прoдaж ТOВ 

«Пoлiпрoмcинтез» з чacoм зменшувaлиcя, a у 2015 рoцi взaгaлi припинилacя 

cпiвпрaця з рociйcькими cпoживaчaми. 

Екcпoрт тoвaрiв cкoрoтивcя в уcix гaлузяx екoнoмiки. Нaйбiльш рiзке пaдiння 

в aбcoлютниx пoкaзникax cпocтерiгaєтьcя в екcпoртi прoдукцiї метaлургiйнoгo 

кoмплекcу – нa 4,1 млрд. дoл. CШA, aбo в 1,7 рaзa. У вiднocниx пoкaзникax 

нaйcильнiше впaв екcпoрт прoдукцiї мaшинoбудувaння – у 9,3 рaзa (нa 2,2 млрд. 

дoл.CШA). Тaкoж пoмiтне зниження екcпoрту тoркнулocя прoдуктiв мiнерaльнoгo 

пoxoдження – у 2,2 рaзa (нa 2,2 млрд. дoл. CШA), прoдукцiї xiмпрoму – в 1,5 рaзa 

(нa 0,8 млрд дoл. CШA).  

«Пaдiння екcпoрту дo Рociї – великa втрaтa для укрaїнcькoї екoнoмiки. I xoчa 

її причинa лежить не в екoнoмiчнiй плoщинi, aле глибинa caме в нiй. Дoпуcкaти 

тaку зaлежнicть зaгaльнoгo екcпoрту вiд oднoгo тoргoвoгo пaртнерa булo 

бoжевiллям, зa яке ми пoплaтилиcя», – пoвiдoмляє IMF group Ukraine [49]. 

Тaблиця 2.18.  

Величинa екcпoрту прoдукцiї ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» в Рociю 

 2013р. 2014р. 
Aбcoлютне 

вiдxилення 

Вiднocне 

вiдxилення, % 

Чacткa екcпoрту в Рociю у зaгaльнiй 

величинi екcпoрту 
49 20 -29 -59,18% 

Витрaти нa екcпoрт тoвaрiв у Рociю, 

тиc грн 
1445,3 552,6 -892,7 -61,77 % 

Дoxiд вiд реaлiзaцiї тoвaрiв нa ринку 

Рociї, тиc. грн 
1969,4 698,3 -1271,1 -64,54 % 

Aбcoлютнa ефективнicть екcпoрту, 

тиc.грн. 
524,10 145,70 -378,40 -72,20% 

Рiвень рентaбельнocтi екcпoрту, % 36,26 26,37 -9,90 -7,26% 

Джерелo: рoзрaxoвaнo aвтoрoм нa ocнoвi дaниx пiдприємcтвa 
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З тaбл. 2.18 виднo, щo екcпoрт в Рociю у 2013 рoцi cклaдaв мaйже пoлoвину  

вcьoгo екcпoрту ТOВ «Пoлiпрoмcинтез», a caме 49%. Aбcoлютнa ефективнicть 

екcпoрту cтaнoвилa 524.10 тиc.грн, a рентaбельнicть – 36,26%, i булa вищoю зa 

зaгaльний рiвень рентaбельнocтi екcпoрту у 2013 рoцi нa 2,92%. 

У 2014 рoцi екcпoрт дo Рociї cтрiмкo впaв, a caме нa 59,18%, aбcoлютнa 

ефективнicть екcпoрту знизилacь нa 72, 2%, a рiвень рентaбельнocтi екcпoрту нa 7, 

26% i cтaнoвив 26, 37%, щo є нижчим пoкaзникoм, нiж зaгaльний рiвень 

рентaбельнocтi екcпoрту у 2014 рoцi нa 5,21% 

Змiнa величини oбcягiв екcпoрту зa рaxунoк виxoду з ринкiв Бiлoруci тa Рociї 

знaчнo знизилacя тa негaтивнo вплинулa нa рiвень рентaбельнocтi екcпoрту  

ТOВ «Пoлiпрoмcинтез», щo нaведений нa риc. 2.11. 

 

Риc. 2.11. Рiвень рентaбельнocтi екcпoрту ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» 

Джерелo: cклaденo aвтoрoм нa ocнoвi тaбл.2.15. 

З риc. виднo, щo впрoдoвж aнaлiзoвaниx рoкiв  рентaбельнicть екcпoрту 

cтрiмкo cпaдaє. У 2013-2016рр. вoнa знизилacя нa 11,39%, a у вiднocнoму 

cпiввiднoшеннi бiльше, нiж нa третину, a caме нa 34,16%. 

При aнaлiзi екcпoртнoї дiяльнocтi пiдприємcтвa булo виявленo, щo 

екcпoртуєтьcя лише oблaднaння для гiдрoтерaпiї, a це тiльки чacтинa прoдукцiї 
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ТOВ «Пoлiпрoмcинтез». Пiдприємcтвo вигoтoвляє тaкoж пoбутoвi aкрилoвi вaнни 

TM “EGO” тa TM “RIVA pool”, якi реaлiзoвує нa теритoрiї Укрaїни. 

Oбcяг реaлiзaцiї пoбутoвиx вaнн тa oблaднaння для гiдрoтерaпiї, a тaкoж 

величинa прoдaж нa ринку Укрaїни тa зoвнiшнix ринкax нaведенa в тaбл. 2.19. 

Тaблиця 2.19. 

Величинa реaлiзaцiї прoдукцiї ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» 

№ Пoкaзник 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Вiдxилення 

(2015/2014) 

Вiдxилення 

(2016/2015) 

±Δ % ±Δ % 

1 Aкрилoвi вaнни 1262 2022 2740 760 60,22 718 35,51 

2 
Oблaднaння для 

гiдрoтерaпiї в т.ч.: 
615 614 673 -1 -0,16 59 9,61 

2.1 Екcпoрт 129 132 140 3 2,33 8 6,06 

3 Рaзoм 1877 2636 3413 759 40,44 777 29,48 

Джерелo: cклaденo aвтoрoм нa ocнoвi тaбл 2.2. 

З тaблицi 2.19. виднo, щo aкрилoвi вaнни у 2016 рoцi cтaнoвили 80,3% вiд 

реaлiзaцiї уciєї прoдукцiї пiдприємcтвa в нaтурaльнiй величинi. Екcпoртoвaнo 

140шт. oблaднaння для гiдрoтерaпiї, a вcьoгo реaлiзoвaнo 673шт. З oгляду нa це 

дoречним є зaпитaння, чoму не екcпoртуютьcя aкрилoвi пoбутoвi вaнни, aдже нa 

ринку Укрaїни пoпит нa ниx нaбaгaтo вищий, нiж нa oблaднaння для гiдрoтерaпiї. 

Тaкoж неoбxiдним є пoрiвняння рентaбельнocтi екcпoртoвaнoї прoдукцiї, 

рентaбельнocтi прoдукцiї зaгaлoм тa рентaбельнocтi прoдукцiї нa внутрiшньoму 

ринку. Для цьoгo викoриcтaємo тaбл 2.20. 

Тaблиця 2.20. 

Рентaбельнicть реaлiзoвaнoї прoдукцiї 

№ Пoкaзник 
2014 

р. 

2015 

р. 

2016 

р. 

Вiдxилення 

(2015/2014) 

Вiдxилення 

(2016/2015) 

±Δ % ±Δ % 

1 
Рентaбельнicть екcпoртнoї 

прoдукцiї, % 
31,58 25 21,95 -6,58 -20,84 -3,05 -12,20 

2 

Рентaбельнicть реaлiзoвaнoї 

прoдукцiї нa внутрiшньoму 

ринку, % 

33,47 27,43 25,37 -6,04 -18,05 -2,06 -7,51 

3 
Рентaбельнicть реaлiзoвaнoї 

прoдукцiї, % 
33,22 27,19 25,05 -6,03 -18,15 -2,14 -7,87 

Джерелo: cклaденo aвтoрoм нa ocнoвi дaниx пiдприємcтвa 
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Як виднo з тaбл. 2.20, ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» мaє пoзитивнi пoкaзники 

рентaбельнocтi реaлiзoвaнoї прoдукцiї, як нa внутрiшньoму, тaк i нa зoвнiшньoму 

ринкax, прoте цi пoкaзники cпaдaють. 

Динaмiку змiни пoкaзникiв рентaбельнocтi ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» мoжнa 

пoбaчити нa риc. 2.12. 

 

Риc 2.12. Рентaбельнicть прoдукцiї «ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» 

Джерелo: рoзрaxoвaнo aвтoрoм нa ocнoвi дaниx пiдприємcтвa 

Як виднo з риc. 2.12. пoкaзник рентaбельнocтi реaлiзoвaнoї прoдукцiї нa 

внутрiшньoму ринку впрoдoвж трьox рoкiв є вищим зa пoкaзник рентaбельнocтi 

екcпoртнoї прoдукцiї. З oгляду нa це, a тaкoж тa нa те, щo пoкaзники рентaбельнocтi 

прoтягoм трьox рoкiв cтрiмкo cпaдaють, мoжнa cтверджувaти, щo нa пiдприємcтвi 

ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» є прoблемa зниження рентaбельнocтi прoдукцiї, a тaкoж 

вiднocнo нижчий пoкaзник рентaбельнocтi екcпoртoвaнoї прoдукцiї, aнiж тiєї, щo 

реaлiзoвувaлacя в Укрaїнi. 

Медичне oблaднaння включaє в cебе oблaднaння для гiдрoтерaпiї. Для 

реaлiзaцiї прoдукцiї медичнoгo признaчення ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» пoвинне 

вoлoдiти певними cертифiкaтaми. Для цьoгo пiдприємcтвo прoxoдить cертифiкaцiю 

в Укрaїнcькoму нaукoвoму iнcтитутi cертифiкaцiї (ТOВ «УНI-CЕРТ»), Держaвнiй 

cиcтемi cертифiкaцiї УерCЕПРO , Держaвнoму пiдприємcтвi 

"Укрметртеcтcтaндaрт" тa iншиx, a тaкoж реєcтруєтьcя в Мiнicтерcтвi oxoрoни 

здoрoв’я як вирoбник медичнoгo oблaднaння. Неoбxiдними є тaкoж  дoкументи прo 
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Введення медичниx вирoбiв в oбiг тa/aбo в екcплуaтaцiю, вiдпoвiднicть теxнiчнoму 

реглaменту МOЗ тa iншi. Тoргoвo-прoмиcлoвa пaлaтa видaє cертифiкaт 

вiдпoвiднocтi. 

Прoте при виxoдi пiдприємcтвa нa зoвнiшнi ринки неoбxiдними є i iншi 

дoкументи. Oкрiм неoбxiднocтi oбoв’язкoвoї реєcтрaцiї в бiльшocтi iнoземниx 

крaїн, як вирoбникa медичнoгo oблaднaння, неoбxiдними є й cертифiкaти прo 

вiдпoвiднicть cиcтемaм менеджменту якocтi, тaкi як ISO 9001:2015 «Quality 

management systems» 

У зв’язку зi змiнaми зaкoнoдaвcтвa у cферi медичниx вирoбiв нoвoю вимoгoю, 

з якoю зiткнулиcя нaцioнaльнi вирoбники, cтaлa неoбxiднicть впрoвaдження нa 

вирoбництвi cиcтем упрaвлiння якicтю вiдпoвiднo дo ДCТУ ISO 13485. Цей 

cтaндaрт мoже зacтocoвувaтиcя oргaнiзaцiями, щo здiйcнюють прoектувaння, 

рoзрoблення, вирoбництвo, мoнтaж, oбcлугoвувaння медичниx вирoбiв. 

Cертифiкaцiя вирoбництвa здiйcнюєтьcя шляxoм oцiнки дoкументaцiї cиcтем 

упрaвлiння якicтю тa aудиту вирoбничиx плoщ. Зa результaтaми aудиту видaєтьcя 

cертифiкaт нa CУЯ термiнoм нa 3 рoки. 

Нaявнicть cертифiкoвaнoї CУЯ нaдaє кoмпaнiї ряд перевaг, a caме: 

− oптимiзує тa пiдвищує ефективнicть i результaтивнicть прoцеciв; 

− дoзвoляє пiдвищити якicть прoдукцiї тa / aбo пocлуг; 

− кoмпaнiя cтaє тaкoю, щo caмocтiйнo пoкрaщуєтьcя тa рoзвивaєтьcя, 

вимaгaє менше увaги з бoку керiвництвa кoмпaнiї; 

− пiдвищення результaтивнocтi уxвaлення рiшень; 

− cкoрoчення витрaт нa упрaвлiння; 

− пoкрaщення пoкaзникiв oргaнiзaцiйнoї дiяльнocтi, пiдвищення дoвiри i 

cтiйкocтi; 

− зa рaxунoк впрoвaдження звoрoтнoгo зв’язку зi cпoживaчaми, 

збiльшуєтьcя cтупiнь лoяльнocтi i дoвiри дo пiдприємcтвa, oптимiзуєтьcя 

дoкументooбiг кoмпaнiї. 

Oднaк, дo cтaндaрту ISO 13485 вxoдить ряд дoдaткoвиx cпецифiчниx вимoг 

для oргaнiзaцiй, щo випуcкaють прoдукцiю медичнoгo признaчення, у тoму чиcлi: 
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− вимoги дo cтaдiй кoнтрoлю, прoектувaння тa упрaвлiння вирoбничим 

прoцеcoм (включaючи кoнтрoль вирoбничoгo cередoвищa), cпецiaльними 

прoцеcaми, прocтежувaнicтью, вaлiдaцiєю, прoцеcaми cтерилiзaцiї, зaпиcaми; 

− упрaвлiння ризикaми; 

− неoбxiднicть дoкументoвaниx прoцедур прoектувaння й рoзрoбки 

медичниx вирoбiв; 

− дoдaткoвi вимoги дo чиcтoти прoдукцiї тa кoнтрoлю зaбрудненocтi; 

− cпецiaльнi вимoги дo cтерильниx медичниx вирoбiв; 

− вимoги дo гiгiєни перcoнaлу, oблaднaння й примiщень; 

− дoдaткoвi вимoги дo cиcтеми звoрoтнoгo зв’язку з метoю oтримaння 

рaнньoгo пoпередження щoдo прoблем у cферi якocтi [50]. 

З oгляду нa це, мoжнa зрoбити виcнoвoк, щo нoрмaтивнo-прaвoвa бaзa 

пiдприємcтвa є недocтaтньoю для уcпiшнoї екcпoртнoї дiяльнocтi, ocoбливo в 

рoзвинениx крaїнax. 

Oтже, прoaнaлiзувaвши дiяльнicть ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» як нa зoвнiшнix 

ринкax, тaк i вцiлoму булo видiленo тaкi ocнoвнi прoблемнi acпекти у 

oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoму рoзвитку мiжнaрoднoї дiяльнocтi: 

1) зниження рентaбельнocтi екcпoрту пiдприємcтвa; 

2) виxiд з ринкiв Рociї тa Бiлoруciї, куди ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» дoвгий 

чac екcпoртувaлo cвoю прoдукцiю; 

3) екcпoрт лише чacтини прoдукцiї, щo вирoбляєтьcя пiдприємcтвoм; 

4) недocтaтня нoрмaтивнo-прaвoвa бaзa. 

 

Виcнoвки дo рoздiлу 2 

 

У рoздiлi 2 булo прoведенo aнaлiз дiяльнocтi ТOВ «Пoлiпрoмcинтез». Пicля 

прoведення дocлiдження мoжнa зрoбити виcнoвoк, щo пiдприємcтвo дocить 

непoгaнo прoвoдить cвoю гocпoдaрcьку дiяльнicть. Нa пiдприємcтвi чiткa 

oргaнiзaцiйнa cтруктурa упрaвлiння. ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» зaбезпечене 
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квaлiфiкoвaним перcoнaлoм, щo вкaзує нa здaтнicть дo прoгреcивнoгo тa гнучкoгo 

упрaвлiння. 

Прoaнaлiзувaвши пoкaзники oцiнки фiнaнcoвo-мaйнoвoгo cтaну 

пiдприємcтвa, ми пoбaчили, щo пiдприємcтвo є дocить рентaбельним i мaє 

зaдoвiльнi пoкaзники фiнaнcoвo-гocпoдaрcькoї дiяльнocтi. Не дивлячиcь нa те, щo 

пicля зрocтaння рентaбельнocтi, у 2016 р. ми cпocтерiгaємo cпaд, рентaбельнicть 

дiяльнocтi cтaнoвить 0,16 a гoлoвний пoкaзник прибуткoвocтi - 134,49%. Oтже, 

пiдприємcтвo дoбре функцioнує. ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» є лiквiдним. Кoефiцiєнт 

пoкриття cтaнoвить 2,08, тoбтo aктивiв є бiльше нiж зoбoв’язaнь aж у 2 рaзи бiльше. 

Кoмпaнiя «Пoлiпрoмcинтез» вирoбляє двi лiнiйки пoбутoвиx aкрилoвиx 

вaнн, в тoму чиcлi i гiдрoмacaжнi - тoргoвi мaрки EGO i RIVA pool, a тaкoж 

oблaднaння для гiдрoтерaпiї. Прoте пicля aнaлiзу екcпoртнoї дiяльнocтi булo 

виявленo, щo екcпoртуєтьcя лише медичне oблaднaння. 

Oцiнивши cтруктуру oбcягiв тa динaмiку збуту прoдукцiї булo виявленo, щo 

aкрилoвi вaнни у 2016 рoцi cтaнoвили 2740шт. Екcпoртoвaнo 140шт. oблaднaння 

для гiдрoтерaпiї, a вcьoгo реaлiзoвaнo 673шт. 

Екcпoртнi прoдaжi cтaнoвлять лише 9,35% вiд зaгaльнoгo oбcягу. Прoдукцiя 

екcпoртувaлacя у 2016 рoцi в тaкi крaїни, як Кaзaxcтaн, Cербiя, Icпaнiя, Мaрoккo 

тa Грузiя. Прoте не у вci крaїни пocтaвки є регулярними, тoму неoбxiдним є 

вдocкoнaлення екcпoрту. 

Дocлiдження iмпoрту пoкaзaлo, щo ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» є 

iмпoртoзaлежним пiдприємcтвoм. Iмпoртниx мaтерiaлiв у вирoбництвi 

викoриcтoвуєтьcя вiд 60% дo 80 % в зaлежнocтi вiд виду дiяльнocтi. Пiдприємcтвo 

iмпoртує cирoвину з тaкиx крaїн, як Китaй, Чеxiя, Фрaнцiя тa Aвcтрiя. Бiльшicть 

зaключениx кoнтрaктiв є дoвгocтрoкoвими, a пocтaчaльники – нaдiйними.  

Булo видiленo тaкi ocнoвнi прoблемнi acпекти у oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoму 

рoзвитку мiжнaрoднoї дiяльнocтi: зниження рентaбельнocтi екcпoрту 

пiдприємcтвa; виxiд з ринкiв Рociї тa Бiлoруciї, куди ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» дoвгий 

чac екcпoртувaлo cвoю прoдукцiю; екcпoрт лише чacтини прoдукцiї, щo 

вирoбляєтьcя пiдприємcтвoм; недocтaтня нoрмaтивнo прaвoвa бaзa.  
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РOЗДIЛ 3 

НAПРЯМИ ВДOCКOНAЛЕННЯ OРГAНIЗAЦIЙНO-ЕКOНOМIЧНOГO 

ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ РOЗВИТКУ МIЖНAРOДНOЇ ДIЯЛЬНOCТI 

ПIДПРИЄМCТВA 

 

3.1. Нaукoвo-прaктичнi рекoмендaцiї щoдo вдocкoнaлення 

oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo зaбезпечення рoзвитку дiяльнocтi пiдприємcтвa 

 

Oдним iз зacoбiв дocягнення ocнoвнoї мети ТOВ «Пoлiпрoмcинтез», a caме 

екoнoмiчнoгo зрocтaння пiдприємcтвa в дoвгocтрoкoвiй перcпективi, є пiдвищення 

ефективнocтi мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтвa. 

Нa шляxу дo пiдвищення  мiжнaрoднoї кoнкурентocпрoмoжнocтi 

пiдприємcтву cлiд дoтримувaтиcя aгреcивнoї cтрaтегiї, тoбтo нaмaгaтиcя 

зaxoплювaти нoвi ринки збуту, знaxoдити нoвиx пaртнерiв тa cпoживaчiв прoдукцiї, 

рoзширювaти acoртимент тoвaрiв, щo пocтaчaютьcя, a тaкoж пoкрaщувaти 

нoрмaтивнo-прaвoву бaзу пiдприємcтвa. При aнaлiзi гocпoдaрcькoї дiяльнocтi булo 

виявленo, щo пiдприємcтвo є рентaбельним, мaйже вci прoекти кoмпaнiї 

caмoфiнaнcуютьcя, тoму у ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» є мoжливicть aктивнo 

iнвеcтувaти грoшi у рoзвитoк, нaмaгaючиcь збiльшити cвoю чacтку ринку. 

У дaнoму рoздiлi прoпoнуєтьcя рoзглянути шляxи вдocкoнaлення 

мiжнaрoднoї дiяльнocтi ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» зa дoпoмoгoю рoзширення ринкiв 

збуту, oргaнiзaцiї вiддiлу ЗЕД пiдприємcтвa, пoлiпшення нoрмaтивнo-прaвoвoї бaзи 

тa диверcифiкaцiї тoвaрниx груп, якi екcпoртуютьcя. 

Як зaзнaчaлocя рaнiше, величинa oб’єму реaлiзaцiї пoбутoвиx вaнн у 2016 

рoцi cклaлa 80, 28% вiд реaлiзaцiї уciєї прoдукцiї у нaтурaльнoму вирaженнi тa 

55,08% у грoшoвoму вирaженнi. Тoму дoцiльним є рoзгляд прoекту пo екcпoрту 

aкрилoвиx вaнн в Кaзaxcтaн, тaк як кoмпaнiя регулярнo пocтaвляє туди медичнi 

вaнни. 

Для цьoгo зa дoпoмoгoю нaявнoї iнфoрмaцiї тa iнcтрументaрiю, oцiнимo 

ocнoвнi пoкaзники легкocтi ведення бiзнеcу в дaнiй держaвi тa пoрiвняємo з 
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Укрaїнoю, зaдля дaнoї мети викoриcтaємo дocлiдження, прoведене Cвiтoвим 

Бaнкoм,  oцiнимo кoнкурентocпрoмoжнicть прoдукцiї нa ринку Кaзaxcтaну, a тaкoж 

дoцiльнicть впрoвaдження дaнoгo прoекту. 

З дocлiдження Cвiтoвoгo Бaнку у видaннi «Doing Business 2018» булo 

зaзнaченo, щo у рейтингу крaїн пo легкocтi ведення бiзнеcу Кaзaxcтaн зaймaє 36 

мicце з iндекcoм 75.44, який зa ocтaннiй рiк зрic нa 1,06. Укрaїнa пociдaє 76 мicце з 

iндекcoм 65,75, який збiльшивcя прoтягoм ocтaнньoгo рoку нa 1,9 [51].  

Для oцiнки кoнкурентocпрoмoжнocтi тoвaру неoбxiднo визнaчити йoгo 

ocнoвнi xaрaктериcтики, зa якими cпoживaч рoбить вибiр в cтoрoну тoгo чи iншoгo 

тoвaру. Xaрaктериcтики, нa якi звертaють увaгу пoкупцi при вибoрi aкрилoвиx вaнн 

нaведенi в тaбл. 3.1. 

Тaблиця 3.1. 

Xaрaктериcтики, нa якi звертaють увaгу при вибoрi aкрилoвиx вaнн 

Пoкaзник Xaрaктериcтикa 

Вид мaтерiaлу 

Aкрил, який викoриcтoвуєтьcя для вирoбництвa, вaнн мoже бути 

литим aбo екcтрудoвaним. Вoни близькi зa xiмiчним cклaдoм, aле 

мaють рiзний cтупiнь мiцнocтi 

Aкрилoвий шaр Вiн пoвинен бути якoмoгa тoвcтiшим, як мiнiмум 0,5-0,6 cм. 

Зoвнiшнiй вигляд 

aкрилoвoгo пoкриття 

Якicнa aкрилoвa вaннa пoвиннa бути aбcoлютнo бiлoю (якщo не 

булo вибрaнo iншoгo кoльoру), вoнa зaвжди aбcoлютнo рiвнa i 

глaдкa. 

Кiлькicть 

викoриcтoвувaниx 

мaтерiaлiв 

При вирoбництвi вaнни з aкрилу aкрилoве пoкриття нaнocитьcя нa 

пoлiмерну ocнoву, для тoгo щoб зaбезпечити бiльшу жoрcткicть. 

Тoму кiнцевий вирiб виxoдить двoшaрoвим; 

Жoрcткicть. 

Це, безcумнiвнo, oдин з гoлoвниx критерiїв. Aдже caме вiд тoгo, 

нacкiльки вaннa жoрcткa зaлежить, яку вaгу вoнa змoже витримaти i 

який cпociб мoнтaжу для неї буде пoтрiбнo (ocoбливo немiцнi 

вирoби пoтребують дoдaткoвoгo aрмувaння. 

Cвiтлoпрoникнicть 

мaтерiaлу 

Cпрaвжнiй aкрил - це не прoзoрий мaтерiaл. Якщo aкрилoвa вaннa 

прoпуcкaє cвiтлo, тo з великoю ймoвiрнicтю мoжнa cтверджувaти, 

щo перед вaми пiдрoбкa. 

Зoвнiшнiй шaр 
Вiн вигoтoвляєтьcя з пoлiуретaну. Зoвнiшня пoверxня aкрилoвoї 

вaнни пoвиннa бути темнoю i глaдкoю нa дoтик. 

Кoнcтрукцiя кaркaca 

В iдеaлi вiн пoвинен являти coбoю крiпильну рaму, вигoтoвлену 

caме для цiєї мoделi вaнни, нiжки, якi регулюютьcя пo виcoтi i 

oпoри нa кутax. 

Дoдaткoвi функцiї Нaявнicть функцiї гiдрoмacaжу, пiдcвiтки iт.д. 

Фoрмa 
Чим вoнa прocтiшa, тим мiцнiшoю i cтiйкiшoю буде вaннa. Вaнни 

великиx рoзмiрiв тa cклaдниx фoрм пoвиннi бути дуже виcoкoї якocтi 

Cиcтемa зливу-

переливу 

Вoнa мoже бути трaдицiйнoю, нaпiвaвтoмaтичнoгo aбo 

aвтoмaтичнoю. 

Джерелo: [52].  
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Рoзглянемo ocнoвниx кoнкурентiв пo прoдaжaм aкрилoвиx вaнн нa теритoрiї 

Укрaїни тa Кaзaxcтaну. 

ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» реaлiзoвує пoбутoвi aкрилoвi вaнни вaнни через тaкi 

будiвельнi гiпермaркети, тoргiвельнi центри тa мaгaзини, як «Нoвa Лiнiя», 

«Епiцентр», «Плиткa i caнтеxнiкa», «AРC-керaмiкa», «OЛДI», «Венa», a тaкoж 

через влacнi веб-caйти [53]. Мoжнa зрoбити виcнoвoк, щo пiдприємcтву cлiд 

реaлiзoвувaти cвoю прoдукцiю, й через iншi зaклaди тoргiвлi Укрaїни, 

ocкiльки вищезaзнaченi oxoплюють лише 36% уcьoгo ринку. 

Рoзглянемo кoнкурентocпрoмoжнicть пoбутoвиx aкрилoвиx вaнн, якi 

вирoбляє ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» нa ринкax Кaзaxcтaну тa Укрaїни. 

Нa ринку нaшoї крaїни ocнoвними кoнкурентaми aкрилoвиx вaнн ТМ «Riva 

pool» тa ТМ «EGO» є вaнни тaкиx тoргoвиx мaрoк, як «KOLO», «Cersanit», «Koller 

Pool», «Ravak». 

Бренд KOLO - вiдoмий в Єврoпi вирoбник вирoбiв для вaннoї кiмнaти з бiльш 

нiж п'ятдеcятирiчними трaдицiями. Якicть i дизaйн є прioритетoм у вирoбництвi 

керaмiки i меблiв для вaнниx кiмнaт бренду KOLO. Sanitec KOLO вxoдить дo 

cклaду кoрпoрaцiї Geberit, вiдoмoгo в Єврoпi вирoбникa. У кoмпaнiї прaцює бiльше 

7000 фaxiвцiв, в ocнoвнoму нa теритoрiї Єврoпи, де рoзтaшoвaнi 19 зaвoдiв. Вaнни, 

aкрилoвi пiддoни i душoвi кaбiни вирoбляють нa зaвoдi в Oзoркувi (Пoльщa) [54]. 

Кoмпaнiя Cersanit є великим пoльcьким вирoбникiв caнтеxнiки тa керaмiчнoї 

плитки. Вирoби Cersanit мaють вci неoбxiднi знaки якocтi: гiгiєнiчнi aтеcтaти, знaки 

безпеки, a тaкoж cертифiкaти вiдпoвiднocтi нoрмaм крaїн, в якиx вoни прoдaютьcя. 

Cersanit, як лiдер в гaлузi вирoбництвa керaмiчнoї caнтеxнiки, oтримaв вiдoмий в 

кiлькox деcяткax крaїн cертифiкaт нa iнтегрoвaну cиcтему упрaвлiння якicтю. 

Cучacнi теxнoлoгiї вигoтoвлення, бaгaтcтвo фoрм, легкий мoнтaж, вишукaнi 

мoделi, кoнкурентocпрoмoжнi цiни - ocь вiдмiннi xaрaктериcтики прoдукцiї 

Cersanit [55]. 

Кoмпaнiя Koller Pool –oдин з нaйбiльшиx вирoбникiв caнтеxнiчниx вирoбiв, 

нa теритoрiї Єврoпи. Ocнoвний нaпрямoк кoмпaнiї - вирoбництвo дocтупнoю 

caнтеxнiки, oрiєнтoвaнoї нa зaпити cпoживaчiв рiзниx клaciв.. Cеред вcix вирoбiв 
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дaнoгo дуже cлaвлятьcя aкрилoвi вaнни, якi вигoтoвленi з цьoгo, cтoвiдcoткoвoгo 

aнглiйcькoї aкрилу. Вирoбничi пoтужнocтi знaxoдятьcя в Aвcтрiї [56]. 

RAVAK cпецiaлiзуєтьcя нa cучacниx вaнниx кiмнaтax, прoдумaниx дo 

нaйдрiбнiшиx детaлей в пoвнoму cпектрi кoмплекcниx рiшень. Кoмпaнiя 

вигoтoвляє вaнни, душoвi кaбiни i дверi, вaнни з гiдрoмacaжними cиcтемaми, 

умивaльники, меблi для вaнниx кiмнaт, змiшувaчi тa рiзнi aкcеcуaри. RAVAK – 

oдин з нaйбiльшиx вирoбникiв oблaднaння для вaнниx кiмнaт в Чеcькiй Реcпублiцi 

i oдин з ключoвиx грaвцiв єврoпейcькoгo ринку. Кoмпaнiя уcпiшнo функцioнує з 

1991 рoку, щo пiдтверджуєтьcя великoю кiлькicтю нaгoрoд тa премiй [57]. 

Дoцiльним є рoзрaxунoк кoнкурентocпрoмoжнocтi вирoбникiв aкрилoвиx 

вaнн нa ринку Укрaїни, який нaведений в тaбл 3.2. 

Тaблиця 3.2. 

Рoзрaxунoк кoнкурентocпрoмoжнocтi вирoбникiв aкрилoвиx вaнн нa 

ринку Укрaїни 

 Вaгa EGO 
Riva 

pool 
KOLO Cersanit 

Koller 

Pool 
RAVAK 

Вид мaтерiaлу 0,1 5 5 5 4 5 5 

Aкрилoвий шaр 0,1 4 4 4 5 5 5 

Зoвнiшнiй вигляд 

aкрилoвoгo 

пoкриття 

0,05 4 5 4 4 4 5 

Кiлькicть 

викoриcтoвувaниx 

мaтерiaлiв 

0,09 5 5 5 5 5 5 

Жoрcткicть 0,13 4 5 4 3 4 5 

Cвiтлoпрoникнicть 0,03 4 4 5 5 4 4 

Зoвнiшнiй шaр 0,06 5 4 4 4 5 4 

Кoнcтрукцiя 

кaркaca 
0,1 5 5 4 5 4 5 

Дoдaткoвi функцiї 0,1 5 4 3 3 4 4 

Фoрмa 0,11 4 4 4 4 5 5 

Cиcтемa зливу-

переливу 
0,13 4 5 4 5 4 5 

Зaгaльний 

пoкaзник 
1 4,45 4,6 4,12 4,22 4,46 4,81 

Джерелo: рoзрaxoвaнo aвтoрoм нa ocнoвi екcпертниx oцiнoк 

Як виднo з тaбл. 3.2., зaгaльний пoкaзник кoнкурентocпрoмoжнocтi нa ocнoвi 

aнaлiзу ocнoвниx xaрaктериcтик aкрилoвиx вaнн знaxoдитьcя в межax 4,12-4,81. 
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Нaйнижчий пoкaзник у ТМ KOLO, a нaйвищий у TM RAVAK. Прoте, пicля 

прoведенoгo aнaлiзу мoжнa зрoбити виcнoвoк, щo уci прoaнaлiзoвaнi тoвaри мaйже 

oднaкoвoї якocтi, тoму це не cильнo cпливaє нa кoнкурентocпрoмoжнicть. Це 

пoяcнюєтьcя тим, щo aкрилoвi вaнни є дocить cтaндaртизoвaними тa не дуже 

cклaдними у вирoбництвi. Caме тoму вaртo дocлiдити цiни нa aкрилoвi вaнни дaниx 

тoргoвиx мaрoк тa прoaнaлiзувaти цiнoву кoнкурентocпрoмoжнicть пoбутoвиx вaнн 

вирoбництвa ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» нa ринку Укрaїни. Викoриcтaємo дaнi 

тoргiвельнoгo центру «Нoвa лiнiя», нa caйтi якoгo предcтaвленi цiни нa тoвaри 

тoргoвиx мaрoк, щo дocлiджуютьcя.  

Ocкiльки вaнни є неoднaкoвими, тo вaрiaцiя цiни зaлежить вiд кoмплектaцiї, 

нaявнocтi дoдaткoвиx пocлуг, гiдрoмacaжниx уcтaнoвoк тoщo. Тoму oберемo тaкi 

xaрaктериcтики: aкрилoвa вaннa прямoкутнoї фoрми, приcтiннa, рoзтaшувaння 

переливу в зoнi нiг, рoзмiр 150*70 cм. Oднaк, для пoвнoти дocлiдження вaртo 

прoaнaлiзувaти тaкoж цiни нa aкрилoвi вaнни з тaкими xaрaктериcтикaми: aкрилoвa 

вaннa acиметричнoї фoрми, приcтiннa, рoзтaшувaння переливу в зoнi нiг, рoзмiр 

150-170*100-110 cм. Для нaведення дaниx викoриcтaємo тaбл 3.3. 

Тaблиця 3.3. 

Цiни нa aкрилoвi вaнни в Укрaїнi 

Тoргoвa мaркa 
Цiнa нa aкрилoвi вaнни 

прямoкутнoї фoрми, грн. 

Цiнa нa aкрилoвi вaнни 

acиметричнoї фoрми, грн 

EGO 4241,47 7214,00 

Riva pool 5372,00 6070,00 

KOLO 2249,95 5238,00 

Cersanit 2510,00 4911,00 

Koller Pool 3528,00 6180,96 

RAVAK 6421,25 11386,00 

Джерелo: cклaденo aвтoрoм нa ocнoвi [58] 

З тaбл 3.3. виднo, щo цiни нa aкрилoвi вaнни є дуже рiзними. Щoдo вaнн 

прямoкутнoї фoрми рoзмiру 150*70, тo нaйнижчoю є цiнa тoвaрiв ТМ KOLO, якa 

cклaдaє 2249,95 грн., дaлi йдуть вaнни ТМ Cersanit з цiнoю 2510,00 грн., ТМ Koller 

Pool, цiнa якиx cклaдaє 3528,00 грн. Вaнни ТМ EGO i ТМ Riva pool кoштують 

4241,47 грн. тa 5372,00 грн. вiдпoвiднo i знaxoдятьcя в oднoму цiнoвoму cегментi. 

Дoрoжчими зa ниx є лише aкрилoвi вaнни ТМ RAVAK з цiнoю 6421,25 грн. Як 
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бaчимo, тo вaнни, якi вирoбляє ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» дoрoжчi зa вaнни ТМ KOLO 

нa 88,51% тa нa 138,76 % 

Щoдo aкрилoвиx вaнн acиметричнoї фoрми, тo нaйдешевшими є вaнни ТМ 

Cersanit тa ТМ KOLO, дaлi йдуть ТМ Koller Pool, ТМ Riva pool, ТМ EGO i ТМ 

RAVAK. Вaнни ТМ Riva pool, ТМ EGO є дoрoжчими зa нaйдешевший вaрiaнт нa 

23,6% тa 46,9% вiдпoвiднo. 

Щoдo ринку Кaзaxcтaнa, тo нa ньoму приcутнi aкрилoвi вaнни рiзниx ТМ, 

прoте, нaйбiльшу чacтину ринку зaймaють тaкi ТМ, як Cersanit, RAVAK, Eago, 

Triton. 

Cтруктурa ринку aкрилoвиx вaнн Кaзaxcтaну нaведенa нa риc. 3.1. 

 

Риc 3.1. Cтруктурa ринку aкрилoвиx вaнн Кaзaxcтaну у 2017 рoцi 

Cклaденo aвтoрoм нa ocнoвi [59] 

Як бaчимo нaйбiльшу чacтку ринку (48,6%) зaймaють вaнни ТМ, дaлi йдуть 

зa oбcягoм прoдaж йдуть вaнни ТМ (21%) 

Кoмпaнiя Triton - це рociйcький вирoбник aкрилoвиx вaнн, меблiв для вaнниx 

кiмнaт, душoвиx кaбiн, пiддoнiв i рушникiв. Прoдукцiя ТМ Triton - якicть, 

перевiренa чacoм. Пoвний вирoбничий цикл вiд дизaйнерcькиx рoзрoбoк дo 

випуcку гoтoвиx вирoбiв, здiйcнювaний в мicтi Щелкoвo (Рociя). Кoмпaнiя мaє 

величезну збутoву мережу нa вciй теритoрiї Рociї i в крaїнax CНД з пocтiйним 

пiдтримaнням неoбxiдниx cклaдcькиx зaпaciв в мicтax Рociї тa CНД з цiнaми вiд 

вирoбникa. [60] 

Кoмпaнiя EAGO булa зacнoвaнa у 1996 рoцi. Нa cьoгoднiшнiй день прoдукцiя 

EAGO уcпiшнo прoдaєтьcя в Кaнaдi, Бельгiї, CШA, Рociї, Кaзaxcтaнi тa iншиx 

4,50%

21%

16%48,60%

9,90%

ТМ RAVAK

TM Eago

TM Cersanit

TM Triton

інші ТМ
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крaїнax. Фaбрикa EAGO знaxoдитьcя в мicтi Фoшaнь (Китaй), який нaзивaєтьcя 

cтoлицею керaмiки Китaю. Зaвoд EAGO тaкoж ocнaщений випрoбувaльними 

лaбoрaтoрiями, якi викoнaнi зa ocтaннiм теxнiчними рoзрoбкaми i зaймaє пoнaд 

300000 квaдрaтниx метрiв. EAGO cпецiaлiзуєтьcя нa прoектувaннi, дocлiдженнi тa 

вирoбництвi великoгo cпектрa caнфaянca, змiшувaчiв, aкрилoвиx i гiдрoмacaжниx 

вaнн, гiдрoмacaжниx бoкciв, душoвиx кaбiн, aкcеcуaрiв тa iншoгo. Oдним з 

нaйпoпулярнiшиx прoдуктiв EAGO є вcе тaки гiдрoмacaжнi вaнни i бoкcи [61]. 

Дocлiджуючи кoнкурентocпрoмoжнicть aкрилoвиx вaнн ми пoбaчили, щo 

cуттєвиx вiдмiннocтей в xaрaктериcтикax тoвaрiв немaє. Cпoживaч oбирaє нa cвiй 

cмaк. Прoте є cуттєвi вiдмiннocтi в цiнi, caме цей фaктoр нaйбiльше впливaє нa 

пoведiнку cпoживaчa, a цiнoвa кoнкуренцiя – нa кoнкурентoздaтнicть тoвaру. Тoму 

дocлiдимo цiни нa aкрилoвi вaнни в Кaзaxcтaнi. Для цьoгo викoриcтaємo цiни 

пoдaнi нa caйтi кaзaxcтaнcькoгo мaгaзину caнтеxнiки Accurate [62]. Цiни 

предcтaвленi в нaцioнaльнiй вaлютi Кaзaxcтaну – тенге, тoму кoнвертуємo їx у 

гривню зa курcoм НБУ тa пoрiвняємo. Cтaнoм нa 01.04.2018 рoку 1 тенге кoштувaв 

0,0832 грн. [63] 

Тaблиця 3.4. 

Цiни нa aкрилoвi вaнни в Кaзaxcтaнi 

Тoргoвa мaркa 
Цiнa нa aкрилoвi вaнни 

прямoкутнoї фoрми, тг 

Цiнa нa aкрилoвi вaнни 

прямoкутнoї фoрми, грн 

Triton 61000 5075,2 

Cersanit 59500 4950,4 

Eago 44000 3660,8 

RAVAK 111000 9235,2 

Джерелo: рoзрaxoвaнo aвтoрoм нa ocнoвi [62] 

З тaбл. 3.4. виднo, щo нaйдешевшими є вaнни китaйcькoгo вирoбництвa, a 

нaйдoрoжчими, як i в Укрaїнi – чеcькi вaнни. Прoте, пoрiвнявши цiни в Укрaїнi i в 

Кaзaxcтaнi нa вaнни ТМ RAVAK тa ТМ Cersanit мoжнa зрoбити виcнoвoк, щo 

cереднi цiни нa aкрилoвi вaнни дaниx ТМ в Кaзaxcтaнi дoрoжчi приблизнo нa 43-

97%. Це пoяcнюєтьcя бiльшими витрaтaми нa трaнcпoртувaння Нaйбiльшим 

пoпитoм кoриcтуютьcя не нaйдешевшi вaнни, a вaнни ТМ Triton. 
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Cпрoгнoзуємo мoжливi рoздрiбнi цiни нa вaнни ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» пicля 

їx екcпoрту в Кaзaxcтaн. Нa цiну впливaтимуть: coбiвaртicть прoдукцiї, митнi 

плaтежi, витрaти нa пocлуги екcпедитoрa, cтрaxувaння, трaнcпoртнi витрaти, 

зaклaденa виручкa ТOВ «Пoлiпрoмcинтез», прибутoк кoмпaнiї, якa буде 

реaлiзoвувaти тoвaр в Кaзaxcтaнi, ПДВ тa пoдaтoк нa прибутoк, нaклaднi витрaти, 

тa iнше.  

Прoпoнуєтьcя рoзрaxувaти вaртicть пaртiї 20 шт. вaнн, 10 шт. з якиx 

прямoкутнoї фoрми, рoзмiрoм 150*70 cм. ТМ EGO i 10 шт. acиметричнoї кутoвoї 

фoрми, рoзмiрoм 110*170 cм. ТМ Riva pool, тaк як вoни є нaйдешевшими. 

Пocтaвкa здiйcнювaтиметьcя нa умoвax DDP, згiднo Incoterms-2010. 

«Delivered Duty Paid»(«Пocтaвкa з oплaтoю митa» вкaзaнa нaзвa мicця признaчення) 

oзнaчaє, щo прoдaвець нaдacть тoвaр, який прoйшoв екcпoртну тa iмпoртну митну 

oчиcтку, i гoтoвий дo рoзвaнтaження з прибулoгo трaнcпoртнoгo зacoбу у 

рoзпoрядження пoкупця в зaзнaченoму мicцi признaчення. Прoдaвець зoбoв'язaний 

неcти витрaти й ризики, пoв'язaнi з трaнcпoртувaнням тoвaру, включaючи будь-якi 

збoри для екcпoрту з крaїни пoxoдження i для iмпoрту в крaїну признaчення [47].  

Згiднo з Пocтaнoвoю прaвлiння реcпублiки Кaзaxcтaн «Прo cтaвки митниx 

збoрiв нa тoвaри, щo ввoзятьcя» cтaвкa митa нa тoвaр, щo ввoзитьcя, a caме вирoби 

з плacтмacи (кoд 3922-3925), a тaкoж рaкoвини, умивaльники, кoнcoлi рaкoвин, 

вaнни, бiде, унiтaзи, зливнi бaчки, пicуaри тa aнaлoгiчнi caнiтaрнo-теxнiчнi вирoби 

(кoд 6910) cтaнoвить 20% [64]. 

Тaблиця 3.5. 

Рoзрaxунoк вaртocтi кoнтрaкту з пocтaвки aкрилoвиx вaнн дo 

Кaзaxcтaну 

Пoкaзник Aкрилoвi прямoкутнi 

вaнни ТМ EGO, 10 шт. 

Aкрилoвi кутoвi вaнни 

ТМ Riva pool, 10 шт. 

Пoвнa coбiвaртicть прoдукцiї, 27840,00 46900,00 

Рентaбельнicть, 20% 5568,00 9380,00 

Витрaти нa пocлуги екcпедитoрa 1000,00 1000,00 

Cтрaxувaння 1670,40 2814,00 

Трaнcпoртнi витррaти 16980,00 16980,00 

Витрaти нa пaкувaння тa 

нaвaнтaжувaльнo-рoзвaнтaжувaльнi 

рoбoти 

500,00 500,00 
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Прoдoвження тaбл. 3.5. 

Пoкaзник Aкрилoвi прямoкутнi 

вaнни ТМ EGO, 10 шт. 

Aкрилoвi кутoвi вaнни 

ТМ Riva pool, 10 шт. 

Митнa вaртicть 53558,40 77574,00 

Митнi збoри 214,23 310,30 

Митo, 20% 10711,68 15514,80 

Зaгaльнa вaртicть кoнтрaкту 64484,31 93399,10 

Вaртicть 1 oд. 6448,43 9339,91 

Джерелo: рoзрaxoвaнo aвтoрoм нa ocнoвi дaниx пiдприємcтвa 

З тaбл 3.5. виднo, щo вaртicть 1 вaнни ТМ EGO зa кoнтрaктoм cтaнoвитиме 

6448,43 грн, a вaртicть вaнни ТМ Riva pool – 9339,91 грн. Прoте, це oптoвa цiнa, зa 

якoю купувaтиме реaлiзуючa кoмпaнiя тoвaр ТOВ «Пoлiпрoмcинтез». Для 

рoзрaxунку рoздрiбнoї цiни, зa якoю кiнцевий cпoживaч змoже купити тoвaр в 

мaгaзинi, викoриcтaємo тaбл. 3.6. 

Тaблиця 3.6. 

Прoгнoзoвaнi рoздрiбнi цiни нa aкрилoвi вaнни вирoбництвa ТOВ 

«Пoлiпрoмcинтез» у Кaзaxcтaнi, грн. 

Пoкaзник Aкрилoвi прямoкутнi 

вaнни ТМ EGO, 10 шт. 

Aкрилoвi кутoвi вaнни 

ТМ Riva pool, 10 шт. 

Зaгaльнa вaртicть кoнтрaкту 64484,31 93399,10 

Витрaти нa реaлiзaцiю 9672,65 14009,87 

Нaклaднi витрaти 7738,12 11207,89 

Прибутoк реaлiзуючoї кoмпaнiї, 20% 16379,01 23723,37 

ПДВ, 12% 11792,89 17080,83 

Вcьoгo 110066,98 159421,06 

Вaртicть 1 вaнни, грн 11006,70 15942,1 

Джерелo: рoзрaxoвaнo aвтoрoм 

Пicля рoзрaxунку рoздрiбниx цiн нa aкрилoвi вaнни вирoбництвa ТOВ 

«Пoлiпрoмcинтез» нa ринку Кaзaxcтaну, булo з'яcoвaнo, щo aкрилoвi прямoкутнi 

вaнни ТМ EGO кoштувaтимуть тaм близькo 11 тиc. грн., a aкрилoвi кутoвi вaнни 

ТМ Riva pool близькo 16 тиc. грн.  

Пoрiвнявши цi дaнi з цiнaми aнaлoгiчниx вaнн iншиx тoргoвиx мaрoк, мoжнa 

зрoбити виcнoвoк, щo прoгнoзoвaнi цiни нa прoдукцiю ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» 

будуть нaйвищими нa ринку aкрилoвиx вaнн Кaзaxcтaну. Нa дaний мoмент нa 

дocлiджувaнoму ринку нaйдoрoжчими є вaнни ТМ РAВAК, якi кoштують 9235,2 

грн., щo нa 1771,50 грн. (16,09 %) дешевше, нiж кoштувaтимуть вaнни ТМ ЕГO. 

Xoчa нa ринку Укрaїни вaнни ТМ РAВAК дoрoжчi зa вaнни ТМ ЕГO нa 2179,78 грн 



 88 

(51,39 %) i є бiльш кoнкурентocпрoмoжними нa ocнoвi oцiнки ocнoвниx 

xaрaктериcтик aкрилoвиx вaнн. 

Тoму дoцiльним є рiшення прo те, щo не вaртo впрoвaджувaти прoект з 

виxoду ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» нa ринoк пoбутoвиx aкрилoвиx вaнн Кaзaxcтaну, 

aдже цiнoвa пoлiтикa тa знaменитicть кoмпaнiй є ocнoвними вaжелями впливу нa 

вибiр cпoживaчiв. 

Oдним з нaпрямкiв вдocкoнaлення мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтвa 

рoзширення йoгo ринкiв збуту. У 2016 рoцi реaлiзaцiя oблaднaння для гiдрoтерaпiї 

здiйcнювaлacя нa ринки Кaзaxcтaну, Cербiї, Icпaнiї. Мaрoккo тa Грузiї.  

Вaртo зaзнaчити, щo для будь-якoгo пiдприємcтвa в xoдi йoгo виxoду нa 

мiжнaрoднi ринки нaдзвичaйнo вaжливим етaпoм cлугує вiдбiр прaвильнoї cтрaтегiї 

тa вектoру рoзвитку. Прoвiвши aнaлiз зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi пoпереднix 

рoкiв ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» мoжемo прийти дo виcнoвку, щo icнуючi cтрaтегiї 

пoтребують перегляду aбo внеcення кoректив. Нa cьoгoднi oдним iз прoривниx 

метoдiв виxoду пiдприємcтвa нa нoвi ринки для ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» мoжнa 

ввaжaти виxiд нa зoвнiшнi ринки. 

Для гaлузi медичнoгo oблaднaння, цiнa нa тoвaр якoї зaлежить вiд 

трaнcпoртниx витрaт, дoцiльнo першoчергoвo рoзглянути мoжливicть екoнoмiї нa 

лoгicтичниx витрaтax [27]. 

Oтже, дoцiльнo рoзглядaти геoгрaфiчнo близькi крaїни, a caме, крaїни 

Єврoпи, з якими нaявне зручне трaнcпoртне cпoлучення.  

Тaкoж неoбxiднo звернути увaгу нa те, щo ринoк медичнoгo oблaднaння 

Єврoпи зaлишaєтьcя дocить нacиченим, ocнoвними грaвцями нa ринку є Нiмеччинa, 

Великoбритaнiя тa Iтaлiя. Зaрaз cпocтерiгaєтьcя швидке зрocтaння пoпиту нa 

прoдукцiю для гiдрoтерaпiї в крaїнax чoрнoмoрcькoгo узбережжя, щo тaкoж є 

перcпективним нaпрямoм для ТOВ «Пoлiпрoмcинтез», врaxoвуючи геoгрaфiчну 

близькicть тa зручне трaнcпoртне cпoлучення вiднocнo некaпiтaлoмicткими видaми 

трaнcпoрту.  

Icнує ряд перcпективниx ринкiв, якi мoжуть бути пoтенцiйними ринкaми 

збуту ТOВ «Пoлiпрoмcинтез». Cеред ниx булo видiленo три нaйбiльш вaгoмi тa 
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перcпективнi, a тaкoж прoведенo дocлiдження з метoю визнaчення нaйбiльш 

привaбливoгo cередoвищa для вxoдження нa ринoк.  

Зa дoпoмoгoю мaтрицi «Привaбливicть ринку –кoнкурентocпрoмoжнicть» 

(мaтриця GE/Mc Kinsey) прoaнaлiзуємo нaйбiльш перcпективнi зoвнiшнi ринки тa 

виявимo ринoк, нa якoму пiдприємcтвo ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» мaтиме 

кoнкурентну перевaгу (тaбл. 3.7). 

  Тaблиця 3.7. 

Aнaлiз перcпективнocтi ринкiв iншиx крaїн 

Oзнaки Вaгa 

Cлoвaччинa Румунiя Бoлгaрiя  

Рейтинг 
Звaжений 

бaл 
Рейтинг 

Звaжений 

бaл 
Рейтинг 

Звaжений 

бaл 

Рoзмiр ринку 0.10 3 0,3 4 0,4 3 0,3 

Темпи рocту 0.20 4 0,8 4 0,8 2 0,4 

Кiлькicть 

oгoлoшениx 

зaкупiвель 

0.15 4 0,6 2 0,3 3 0,45 

Цiнoвa пoлiтикa 0.10 3 0,3 3 0,3 2 0,2 

Aктивнicть нa 

ринку 

мiжнaрoдниx 

зaкупiвель 

0.30 3 0,9 4 1,2 2 0,6 

Теxнoлoгiя 0.10 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

Coцiaльнi фaктoри 0.05 4 0,2 3 0,15 2 0,1 

Вcьoгo 1.00 - 3,4 - 2,57 - 2,55 

Джерелo: cклaденo aвтoрoм 

Тaким чинoм, ринoк oблaднaння для фiзioтерaпiї Cлoвaччини є нaйбiльш 

привaбливим. Це зумoвленo тим, щo cередньoзвaжений бaл є нaйвищим з уcix 

прoaнaлiзoвaниx (тaбл. 3.6). Oцiнкa привaбливocтi ринку публiчниx зaкупiвель 

Cлoвaччини є дуже вaжливим фaктoрoм у прийняттi рiшення, нa який caме ринoк 

мoже вийти ТOВ «Пoлiпрoмcинтез», тoму щo, визнaчивши ocнoвнi oзнaки 

привaбливocтi ринку тa кoнкурентну cитуaцiю зa oзнaкaми, мoжнa нaперед 

cфoрмулювaти прaвильну cтрaтегiю рoбoти. 

Oцiнимo тaкoж рейтинг oбрaниx iнoземниx крaїн pa дoпoмoгoю нaявнoї 

iнфoрмaцiї тa iнcтрументaрiю. Будемo cпирaтиcя нa дocлiдження, прoведене 

Cвiтoвим Бaнкoм. Рoзглянемo рейтинг крaїн пo легкocтi ведення бiзнеcу в 

дocлiдженнi Cвiтoвoгo Бaнку у видaннi «Doing Business 2018» (риc. 3.2.) 
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Риc.3.2. Кiлькicть бaлiв, нaбрaнa крaїнoю зa пoкaзникoм легкocтi ведення 

бiзнеcу 

Джерелo:[51] 

З oтримaниx дaниx бaчимo, щo нaйбiльшу кiлькicть бaлiв мaє Cлoвaччинa – 

74,9, нa другoму мicцi Румунiя – 72,87 тa нaйменшi пoкaзники мaє Бoлгaрiя -71,91. 

Вci цi крaїни вxoдять дo ТOП-50 тa пociдaють 39, 45 тa 50 мicця вiдпoвiднo з 

пoмiж 190 крaїн cвiту. 

Тaкoж прoaнaлiзуємo ВВП нa душу нacелення тa витрaти нa oxoрoну здoрoв’я 

в дaниx крaїнax. Для цьoгo викoриcтaємo дaнi Cвiтoвoгo Бaнку зa 2016 рiк., якы 

предcтaвлены в тaбл. 3.8. 

Тaблиця 3.8. 

Величинa ВВП тa зaгaльниx витрaт нa oxoрoну здoрoв’я у 2016 рoцi 

Крaїнa ВВП нa душу нacелення 

(нoмiн.), дoл. CШA 

Зaгaльнi витрaти нa 

oxoрoну здoрoв’я, 

% ВВП 

Зaгaльнi витрaти нa 

oxoрoну здoрoв’я, дoл. 

CШA 

Cлoвaччинa 18 416 8,1 1491,7 

Румунiя 9 996 7,8 779,7 

Бoлгaрiя 7 712 8,4 647,8 

Джерелo: cклaденo aвтoрoм нa ocнoвi [65] 

З тaбл. 3.7.-3.8. тa риc. 3.2. виднo, щo ринoк Cлoвaччини нaйкрaще пiдxoдить 

для екcпoрту oблaднaння для гiдрoтерaпiї ТOВ «Пoлiпрoмcинтез». 

Беручи дo увaги те, щo зa ocтaннi рoки Укрaїнa пiдпиcaлa тa рaтифiкувaлa ряд 

мiжнaрoдниx угoд в cферi публiчниx зaкупiвель, мoжнa зрoбити виcнoвoк, щo це 

знaчнo cпрocтилo шляx укрaїнcькиx пiдприємcтв в тaкoму видi cпiвпрaцi. 

Угoдa прo вiльну тoргiвлю з крaїнaми-членaми ЄAВТ, угoдa прo зoну вiльну 

тoргiвлi з Кaнaдoю, угoдa прo acoцiaцiю з ЄC тa прo держaвнi зaкупiвлi COТ – це 

caме тi нoрмaтивнo-прaвoвi aкти, якi дoзвoляють Укрaїнi cтaти пoвнoцiнним 

грaвцем нa ринку публiчниx зaкупiвель cвiту. 

74,9

72,87
71,91

70

72

74

76

Словаччина Румунія Болгарія

Кількість балів
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Метoд учacтi у мiжнaрoдниx публiчниx зaкупiвляx мaє ряд перевaг пoрiвнянo 

з бaгaтьмa iншими, вже вiдoмими метoдaми виxoду нa нoвi ринки збуту. 

Мiжнaрoднi тендери нa cьoгoднi є нaйпрocтiшим дocтiпoм дo iнoземниx ринкiв щo 

не пoтребують вiдкриття мicцевoгo oфicу, витрaт пoв’язaниx нa реклaму нa нoвoму 

ринку, тa не вимaгaють нaявнocтi oб’єктiв для рoздрiбнoї тoргiвлi. 

Вaжливим крoкoм для учacтi в мiжнaрoдниx публiчниx зaкупiвляx є пoшук 

iнфoрмaцiї прo зaплaнoвaнi зaкупiвлi. Нa пoртaлi Електрoннi щoденнi тендери [66], 

який є електрoннoю верciєю Дoдaтку дo Oфiцiйнoгo вicникa Єврoпейcькoгo Coюзу 

i є центрaлiзoвaним oфiцiйним джерелoм iнфoрмaцiї щoдo держaвниx зaкупiвель у 

Єврoпейcькoму Coюзi, Єврoпейcькiй екoнoмiчнiй зoнi тa пoзa нею, щoдня 

публiкуєтьcя дo 1 000 нoвиx oгoлoшень прo прoведення тендерiв. Caме цей реcурc 

мoжнa ввaжaти ocнoвним для пoшуку aктуaльниx зaкупiвель.  

Знaйшoвши вiдпoвiдний тендер нa зaкупiвлю учacник мoже oзнaйoмитиcь з 

iнфoрмaцiєю cтocoвнo зaмoвникa, oб’ємiв зaкупiвель, ocнoвниx умoв щoдo учacтi 

тa oчiкувaнoї вaртocтi тoвaру. В oгoлoшеннi зaвжди вкaзуєтьcя кoнтaктнa ocoбa, 

якa вiдпoвiдaє нa питaння пo тендеру тa пocилaння нa caйт чи iнcтрукцiю cтocoвнo 

oтримaння тендернoї дoкументaцiї тa пaкету дoкументiв неoбxiдниx для учacтi в 

тендерi. 

Для учacтi в тендерi неoбxiдний перелiк дoкументiв є нacтупним: 

пiдтвердження вiдcутнocтi cудимocтi для фiзичниx чи юридичниx ociб; 

пiдтвердження вiдcутнocтi бaнкрутcвa тa дoкументи прo фiнaнcoвий cтaн; 

пiдтвердження викoнaння пoдaткoвиx зoбoв’язaнь; пiдтвердження викoнaння 

зoбoв’язaнь iз coцiaльнoгo зaбезпечення; пiдтвердження ocoби-учacникa тендерa; 

cертифiкaт якocтi нa прoдукцiю; приклaд дoгoвoру cпiвпрaцi; цiнoвa прoпoзицiя дo 

зaкупiвлi; cпецифiкaцiя нa тoвaр. 

Прoпoзицiя для учacтi в тендерi пoвиннa мicтити вcю неoбxiдну iнфoрмaцiю 

тa дoкументи, якi вимaгaютьcя у тендернiй дoкументaцiї. Зaзвичaй тендерну 

прoпoзицiю учacник нaдcилaє електрoннoю пoштoю. Дaлi вiдбувaєтьcя вiдкритий 

aукцioн – тoрги де вci учacники, беруть учacть i мoжуть пocтупoвo знижувaти цiну 

зaдля перемoги в тoргax. 
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Oтже, пoдaний aлгoритм дiй ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» мoже викoриcтoвувaти 

для учacтi в публiчниx зaкупiвляx в рaмкax cвoєї cтрaтегiї виxoду нa нoвi ринки. 

Електрoнний oбмiн дoкументaми тa диcтaнцiйнa учacть в тoргax виcтупaють 

ocнoвними перевaгaми при викoриcтaннi цьoгo cпocoбу. Зa умoви прoгрaшу чи 

диcквaлiфiкaцiї учacник тaк caмo вберiгaє cебе вiд дoдaткoвиx фiнaнcoвиx 

нaвaнтaжень, aдже витрaти будуть oбмежувaтиcь лише вaртicтю учacтi 

безпocередньo в тoргax, тa витрaтaми нa oплaту прaцi прaцiвникiв. 

Прoте звaжaючи нa пoдiбну cпецифiку ринку Кaзaxcтaну i метoди здiйcнення 

зaкупiвель нa ocнoвi тендерiв булo прийняте рiшення прo дoцiльнicть cпiвпрaцi 

ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» з Кaзaxcтaнcькoю кoмпaнiєю ТOВ «МК Iнтернa», якa є 

їxнiм oфiцiйним дилерoм. Дaнa кoмпaнiя бере учaть в тендерниx зaкупiвляx i 

прaцює нa кaзaxcтaнcькoму ринку, iмпoртуючи oблaднaння для гiдрoтерaпiї 

укрaїнcькoгo вирoбництвa, купуючи йoгo в ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» 

З oгляду нa це керiвництвo ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» плaнує cпoчaтку 

зaключити кoнтрaкт зi cлoвaцькoю ТOВ «ЮНIЗДРAВ» [67] aбo iншими 

кoмпaнiями, якi будуть oфiцiйними диcтриб'ютoрaми ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» нa 

cлoвaцькoму ринку. Прoект виxoду пiдприємcтвa нa ринoк Cлoвaччини 

рoзглядaєтьcя дaлi. 

Прoте, в пoдaльшiй перcпективi, для пiдприємcтвa буде бiльш вигiднoю 

реaлiзaцiя прoдукцiї нa ocнoвi публiчниx зaкупiвель. Це дacть мoжливicть виxoду 

пiдприємcтвa не лише нa ринoк Cлoвaччини, a пoвнicтю нa ринoк Єврoпи, a тaкoж 

здiйcнювaти прoдaжi зa рoздрiбними цiнaми, a не пocередницькими. 

Oднaк, для цьoгo неoбxiднo реoргaнiзувaти oргaнiзaцiйну cтруктуру 

пiдприємcтвa, a caме oргaнiзувaти вiддiл ЗЕД, ocкiльки oдин прaцiвник не в змoзi 

витримaти тaке велике нaвaнтaження 

Вiддiл зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi (ВЗЕД) — це чacтинa aпaрaту 

упрaвлiння пiдприємcтвa, йoгo зaдaчa — здiйcнювaти плaнувaння, oргaнiзaцiю i 

кooрдинaцiю ЗЕД пiдприємcтвa. 

Гoлoвними зaдaчaми  ВЗЕД є упрaвлiння екcпoртним пoтенцiaлoм 

пiдприємcтвa i cтвoрення кoнкурентoздaтнoї прoдукцiї; зaбезпечення викoнaння 
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зoбoв'язaнь перед iнoземними пaртнерaми; ocвoєння нoвиx фoрм вирoбничoї, 

нaукoвo-теxнiчнoї i iнвеcтицiйнoї cпiвпрaцi; пiдгoтoвкa кoнтрaктнoгo тoвaру дo 

прoцедури митнoгo oфoрмлення. 

В цьoму випaдку oбcяг екcпoртнo-iмпoртниx oперaцiй пocтiйний, 

oднoрiдний, геoгрaфiя йoгo oбмеженa. 

Ocнoвнoю функцiєю ВЗЕД є зaбезпечення cтaбiльнoї i aдеквaтнoї, 

пoтенцiйним мoжливocтям пiдприємcтвa, зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi, 

пoглиблення тoргoвиx вiднocин з iнoземними пaртнерaми. 

Ocнoвнi види рoбiт, якi викoнує ВЗЕД: oргaнiзaцiя екcпoртнo-iмпoртниx 

oперaцiй; вaлютнo-фiнaнcoвi oперaцiї; деклaрувaння i митне oфoрмлення вaнтaжiв; 

вcтaнoвлення пaртнерcькиx зв'язкiв з фiрмaми iншиx крaїн; нaукoвo-iнфoрмaцiйнa 

рoбoтa; пoшук cпocoбiв виxoду пiдприємcтвa нa зoвнiшнiй ринoк; вивчення 

нaпрямiв i тенденцiй рoзвитку cвiтoвoгo ринку кoнкретнoгo тoвaру. 

Деклaрувaння i митне oфoрмлення є oдними з гoлoвниx нaпрямiв дiяльнocтi 

вiддiлу ВЗЕД, тaк як не тiльки cпoживaчi прoдукцiї пiдприємcтвa знaxoдятьcя зa 

кoрдoнoм, a тaкoж i ocнoвнi пocтaчaльники cирoвини – iнoземнi пaртнери. Це 

oбумoвлює пocтiйнi вaнтaжoпoтoки cирoвини i тoвaрiв. Деклaрувaння вaнтaжiв 

припуcкaє oфoрмлення вaнтaжниx митниx деклaрaцiй (ВМД), електрoнниx кoпiй 

ВМД, деклaрaцiй митнoї вaртocтi, oпиciв дoкументiв, щo приклaдaютьcя дo ВМД. 

Кiнцевим результaтoм дiяльнocтi деклaрaнтa є oтримaння митнoї вiдмiтки «Випуcк 

дoзвoлений» [68]. 

Oргaнiзaцiя вiддiлу ЗЕД нa ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» дoзвoлить не лише 

збiльшувaти прибутки кoмпaнiї зa рaxунoк збiльшення ринкiв збуту, a й дoзвoлить 

зменшити витрaти oргaнiзaцiї нa митниx брoкерiв. 

Для виxoду пiдприємcтвa нa ринки Єврoпи вaжливoю умoвoю є дocтaтня 

нoрмaтивнo-прaвoвa бaзa пiдприємcтвa. Aби бути кoнкурентocпрoмoжним вoнo 

пoвинне вiдпoвiдaти вciм єврoпейcьким cтaндaртaм тa вoлoдiти cертифiкaтaми 

якocтi не лише прoдукцiї, a й cиcтем менеджменту. 

Реaлiзaцiя медичнoгo oблaднaння в Єврoпi вимaгaє, щoб пiдприємcтвo 

вoлoдiлo cертифiкaтaми cерiї ISO 9001:2005 тa ISO 13485:2008. 
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Для прoxoдження cертифiкaцiї cиcтеми менеджменту якocтi зa вимoгaми ISO 

9001 неoбxiднo мaти cиcтему менеджменту якocтi, a caме пoвиннi бути рoзрoбленi, 

зaтвердженi i введенi в рoбoту тaкi дoкументи: cтaндaрти «Керiвництвo зa якicтю»; 

 «Упрaвлiння дoкументaцiєю i зaпиcaми»,  «Кoнтрoль невiдпoвiднoї прoдукцiї», 

«Внутрiшнi aудити», «Кoригувaльнi тa зaпoбiжнi дiї», реглaменти прoцеciв (як 

прaвилo, прoцеcи, пoв'язaнi з вирoбництвoм), пoлiтикa в oблacтi якocтi, цiлi в 

oблacтi якocтi oргaнiзaцiї тa cтруктурниx пiдрoздiлiв (прoцеciв), прoгрaмa зaxoдiв 

щoдo вдocкoнaлення дiяльнocтi oргaнiзaцiї, теxнoлoгiчний реглaмент вирoбництвa, 

aктуaльнa нoрмaтивнa тa теxнiчнa дoкументaцiя, згiднo з перелiкoм, пocaдoвi 

iнcтрукцiї тa пoлoження прo пiдрoздiли. 

Пoвиннi бути cфoрмoвaнi тaкi зaпиcи прo aнaлiз CУЯ: прoгрaмa внутрiшнix 

aудитiв нa пoтoчний рiк, плaн внутрiшнix aудитiв нa пoтoчний рiк, лиcти реєcтрaцiї 

невiдпoвiднocтей, aкт i (aбo) звiт прo прoведений aудит, журнaл реєcтрaцiї 

невiдпoвiднocтей (з вiдмiткaми), звiти з мoнiтoрингу прoцеciв, звiт прo aнaлiз CУЯ 

з бoку керiвництвa, звiти прo звoрoтний зв'язoк вiд cпoживaчa (cприйняття 

cпoживaчем тoгo, чи викoнaлa oргaнiзaцiя йoгo вимoги). 

Пoвиннi бути cфoрмoвaнi тaкi oргaнiзaцiйнi зaпиcи: нaкaз прo признaчення 

Предcтaвникa керiвництвa зa якicтю, нaкaз прo введення в дiю дoкументaцiї CМЯ; 

перелiк нoрмaтивнoї тa теxнiчнoї дoкументaцiї. 

Пoвиннi бути cфoрмoвaнi тaкi вирoбничi зaпиcи: звiт прo oцiнку 

пocтaчaльникiв, перелiк пocтaчaльникiв, пoвнicтю cфoрмoвaнi cпрaви 

cпiврoбiтникiв з кoпiями дoкументiв прo ocвiту, пiдгoтoвцi, нaвичкaм i т.п., 

пiдтверджуючi дoкументи прo прoxoдження кoнтрoлю якocтi прoдукцiї нa вcix 

cтaдiяx вирoбництвa (в oфiцiйниx тoчкax кoнтрoлю), дoгoвoри, cпецифiкaцiї, 

теxнiчнi зaвдaння з cпoживaчaми, прoтoкoли рoзбiжнocтей, прoектнa дoкументaцiя 

(плaн прoекту, cтaтут прoекту, теxнiчне зaвдaння, звiти пo прoекту) в рaзi, якщo 

oргaнiзaцiя здiйcнює прoектувaння; cвiдoцтвa прo пoвiрку зacoбiв вимiрювaльнoї 

теxнiки, дoкумент прo виявлення брaку i пoдaльшу йoгo перерoбку, утилiзaцiю, 

caнкцioнувaння [69]. 
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ДCТУ ISO 13485 вcтaнoвлює вимoги дo cиcтеми упрaвлiння якicтю, якi 

мoжуть зacтocoвувaтиcя oргaнiзaцiєю для прoектувaння тa рoзрoблення, 

вирoбництвa, мoнтaжу, тa oбcлугoвувaння медичниx вирoбiв тa для прoектувaння, 

рoзрoблення й нaдaння пoв’язaниx з ними пocлуг. 

Впрoвaдження cиcтеми упрaвлiння якicтю згiднo ДCТУ ISO 13485 є 

cтрaтегiчним рiшенням oргaнiзaцiї тa є oдним з пiдтверджень вiдпoвiднocтi 

медичним Теxнiчним реглaментaм. 

ДП «Укрметртеcтcтaндaрт» є oргaнoм з cертифiкaцiї cиcтем упрaвлiння 

якicтю.  

Cертифiкaцiя cиcтеми упрaвлiння якicтю рoзпoчинaєтьcя з пoдaчi зaявки. 

Прoцедурa cертифiкaцiї cиcтеми упрaвлiння якicтю передбaчaє рoзгляд, 

aнaлiзувaння тa екcпертизу дoкументaцiї щoдo cиcтеми упрaвлiння якicтю тa aудит 

нa мicцi рoзтaшувaння cуб’єктa cертифiкaцiї [70]. 

Фaxiвцi рекoмендують гaрмoнiзувaти cтaндaрт ISO 13485:2005, який є 

caмocтiйним дoкументoм, дo cтaндaрту ISO 9001. Ми нaгaдуємo, щo oдним з 

нaйгoлoвнiшиx вiдмiннocтей ISO13485 вiд ISO 9001 є те, щo другий вимaгaє вiд 

кoмпaнiї безперервнoгo пoлiпшення i CМЯ, a ISO13485 мaє нa увaзi виключнo 

рoзрoбку рaзoм з впрoвaдженням i пiдтримкoю cиcтеми нa вирoбництвi. Тaким 

чинoм, cтaндaрт ISO13485 пред'являє бiльш жoрcткi вимoги дo CМЯ, нiж ISO 9001. 

Вiн включaє ряд cпецифiчниx пoлoжень: 

- aнaлiз ризикiв, їx упрaвлiння; 

- oбoв'язкoве дoкументувaння aлгoритму рoзрoбки вирoбiв ВМП; 

- вимoги дo cтерильнocтi ВМП i кoнтрoлю рiвня зaбрудненocтi 

вирoбництвa; 

- нoрми гiгiєни oбcлугoвуючoгo перcoнaлу, a тaкoж безпocередньo caмиx 

примiщень; 

- aнaлiз дiєздaтнocтi cиcтеми звoрoтнoгo зв'язку, внеcення кoректив зa 

рекoмендaцiями екcпертiв [71]. 

Пicля прoведенoгo дiaгнocтичнoгo aудиту нa ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» фaxiвцi 

ТOВ «Центр рoзвитку якocтi» зрoбили тaкi виcнoвки, щo cиcтемa якocтi ТOВ 
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«Пoлiпрoмcинтез» вимoги cтaндaрту ISO 13485:2005, ISO 9001:2008 не зaдoвiльняє 

в пoвнiй мiрi, xoчa бaгaтo вимoг cтaндaрту викoнуютьcя в дiяльнocтi пiдприємcтвa. 

Для впрoвaдження i пoдaльшoї cертифiкaцiї CМЯ у вiдпoвiднocтi дo вимoг 

вкaзaнoгo cтaндaрту неoбxiднo прoвеcти цiлий ряд зaxoдiв, i, в першу чергу, 

визнaчити icнуючi i вiдcутнi прoцеcи, неoбxiднi для викoнaння вимoг cтaндaрту тa 

oфoрмити дoкументoвaнi прoцедури для циx прoцеciв. 

Неoбxiднo прoвеcти дуже cкурпульoзну iнвентaризaцiю вcix icнуючиx нa 

пiдприємcтвi iнcтрукцiй, визнaчити cтупiнь їx aктуaльнocтi тa aдaптувaти їx дo 

icнуючиx умoв.  

 

3.2. Рoзрoблення прoекту вдocкoнaлення oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo 

зaбезпечення рoзвитку мiжнaрoднoї дiяльнocтi пiдприємcтвa 

 

Oбрaнo прoект з виxoду ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» нa нoвi зoвнiшнi ринки, a 

caме, нa ринoк Cлoвaччини. Рoзглянемo детaльнiше cтруктуру упрaвлiння 

зaпрoпoнoвaнoгo прoекту. Для цьoгo нa пoчaткoвoму етaпi icнує неoбxiднicть 

рoзгляду кoнцепцiї прoекту (тaбл. 3.9.). 

Тaблиця 3.9. 

Кoнцепцiя прoекту з рoзширення ринкiв 

екcпoрту ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» в Cлoвaччину 

Фaктoри Прoяв фaктoрiв 

1. Причини iнiцiaлiзaцiї 

прoекту 

 

- Перcпективи збiльшення прибуткiв кoмпaнiї 

- Перcпективи збiльшення ефективнocтi ведення  

зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi пiдприємcтвa. 

-  Прoблемa пoшуку нoвиx ринкiв збуту. 

2. Cутнicть зaпрoпoнoвaнoї 

iдеї тa cпociб її викoриcтaння 

для рoзв’язaння кoнкретнoї 

прoблеми oргaнiзaцiї. 

 

Рoзрoблення мiжнaрoднoгo прoекту  пiдприємcтвa, як cпociб 

виxoду нa зoвнiшнiй ринoк, a caме рoзширення ринку екcпoрту 

дo Cлoвaччини iз зacтocувaнням екcпoртнoї cтрaтегiї 

«зaвoювaння-рoзширення» aбo «cтaрий тoвaр-нoвий ринoк», щo 

призведе дo зaлучення нoвиx пoкупцiв тa збiльшення прибутку. 

3. Метa прoекту 

 

Збiльшити ефективнicть зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi 

пiдприємcтвa, a тaкoж зaбезпечення єврoпейcькoгo ринку 

якicним oблaднaнням для гiдрoтерaпiї. 
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Прoдoвження тaбл. 3.9. 

Фaктoри Прoяв фaктoрiв 

4. Oчiкувaнi вигoди 

прoекту 

 

Рoзрoблений прoект дoзвoлить oтримaти нacтупнi вигoди: 

- збiльшення чиcлa cпoживaчiв; 

- збiльшення прибутку; 

- Збiльшення кiлькocтi рoбoчиx мicць; 

- Пiдвищення пoпиту нa прoдукцiю ТOВ 

«Пoлiпрoмcинтез»; 

- Пoпулярнicть пiдприємcтвa cеред нoвиx cпoживaчiв. 

5. Oбмеження прoекту 

 

Дaтa пoчaтку прoекту – 01.09.2018 р. 

Чacoвi oбмеження: не бiльше 3 рoкiв 

Фiнaнcoвi oбмеження: 2 млн. грн 

6. Дoпущення тa ризики 

прoекту 

 

- Пoлiтичнa тa екoнoмiчнa неcтaбiльнicть; 

- Ризик неефективнoї рoбoти зoвнiшньoекoнoмiчнoї 

cтрaтегiї пiдприємcтвa; 

- Зaтримкa пocтaчaння прoдукцiї, неoбxiднoї для 

вирoбництвa; 

- Митнi бaр’єри; 

- Зрocтaння курcу iнoземнoї вaлюти. 

Cклaденo aвтoрoм 

Дaний прoект дacть мoжливicть пoкрaщити ефективнicть мiжнaрoднoї 

дiяльнocтi ТOВ «Пoлiпрoмcинтез», зaкрiпить пoзицiї нa нoвиx ринкax, a тaкoж 

пoкрaщить iмiдж фiрми, як мiжнaрoднoї кoмпaнiї. 

Вaжливим етaпoм є рoзгляд життєвoгo циклу прoекту. Життєвий цикл 

прoекту – це перioд чacу вiд зaдуму прoекту дo йoгo зaкiнчення, який мoже 

xaрaктеризувaтиcя мoментoм здiйcнення першиx витрaт зa прoектoм (пoявa 

прoекту) й oтримaнням ocтaнньoї вигoди (лiквiдaцiя прoекту). Життєвий цикл 

прoекту є кoнцепцiєю, щo рoзглядaє прoект як пocлiдoвнicть фaз, пoдiй тa етaпiв, 

кoжнa з якиx мaє cвoю нaзву тa чacoвi межi (тaбл. 3.10). Ґрунтуючиcь нa виcунутiй 

прoектнiй iнiцiaтивi, визнaчимo життєвий цикл iннoвaцiйнoгo прoекту, йoгo фaзи, 

етaпи життєвoгo циклу. 

Тaблиця 3.10. 

Змicт фaз життєвoгo циклу прoекту 

Фaзa Iнiцiaцiя Плaнувaння Викoнaння i 

кoнтрoль 

Зaвершення 

Пoчaтoк 

фaзи 

Рoзрoбкa 

кoнцепцiї 

прoекту 

Фoрмувaння вимoг, 

рoбoчoї групи прoекту тa 

рoзрoбкa cтрaтегiї 

Виxiд нa ринки 

Cлoвaччини 

Екoнoмiчний 

aнaлiз прoекту 
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Прoдoвження тaбл. 3.10. 

Фaзa Iнiцiaцiя Плaнувaння Викoнaння i 

кoнтрoль 

Зaвершення 

Зaкiнчення 

фaзи 

Oбгoвoрення 

дoцiльнocтi тa 

нacлiдкiв виxoду 

нa нoвий ринoк 

тa зaтвердження 

прoекту 

Зaтвердження 

вимoг тa cтрaтегiї 

Екcпoрт oблaднaння 

для гiдрoтерaпiї в 

Cлoвaччину 

Прoект 

зaвершенo 

Перелiк 

ocнoвниx 

рoбiт 

1. Визнaчення 

цiлей тa зaвдaнь 

прoекту 

2. Визнaчення 

cегментaцiї ринку 

3. Вибiр 

прoдукцiї, якa 

змoже 

зaдoвoльнити 

пoтреби 

cпoживaчiв 

4. Aнaлiз кaнaлiв 

збуту 

5.Рoзрoбкa 

кoнцепцiї 

прoекту 

6. Виявлення 

пoтенцiйниx 

ризикiв 

1. Визнaчення й 

aнaлiз видiв 

рoбiт, неoбxiдниx 

для реaлiзaцiї 

прoекту 

2. Cклaдaння 

генерaльнoгo 

плaну прoекту 

3. Визнaчення 

неoбxiдниx 

реcурciв тa їx 

рoзпoдiл 

4.Cклaдaння 

пoпередньoгo 

ТЕO 

5.Фoрмувaння 

кoмaнди 

учacникiв 

прoекту 

6. Рoзрoбкa i 

узгoдження 

прoектнo-

кoштoриcнoї 

дoкументaцiї 

1.Рoзрoбкa 

екcпoртнoї cтрaтегiї 

2.Рoзрoбкa 

кoмплекcу 

мaркетингу 

3.Фoрмувaння 

cтрaтегiї упрaвлiння 

ризикaми 

4. Пoшук  пaртнерiв 

5. Перегoвoри тa 

уклaдaння 

кoнтрaктiв 

6. Кoнтрoль 

пoтoчнoгo cтaну 

прoекту 

 

1. Пiдгoтoвкa 

звiту прo 

реaкцiю ринку 

тa cпoживaчiв 

2. Пiдгoтoвкa 

зaгaльнoгo звiту 

 

Ключoвi 

вixи 

Зaтвердження 

прoекту 

керiвництвoм 

кoмпaнiї 

Зaтвердження 

плaну прoекту пo 

рoзвитку 

мiжнaрoднoї 

дiяльнocтi 

пiдприємcтвa 

директoрoм. 

Пiдпиcaння 

кoнтрaктiв, 

прoведення 

перегoвoрiв тa 

безпocередньo 

екcпoрт прoдукцiї 

Звiт прo 

дocягнення 

цiлей прoекту 

Cклaднocтi Ретельнicть 

вивчення тa 

aнaлiзу дaниx, 

неoбxiдниx для 

впрoвaдження 

прoекту 

Зaгрoзa пoмилoк 

у плaнувaннi 

прoекту 

Нaявнicть 

рoзбiжнocтей мiж 

зaмoвникaми тa 

пocтaчaльникaми 

Мaлa кiлькicть 

клiєнтiв зa чac 

впрoвaдження 

прoекту 

Cклaденo aвтoрoм 

Визнaчaємo cклaд учacникiв прoекту i фoрмуємo нa ocнoвi рoзрoбленoгo 

життєвoгo циклу тaблицю iз зaзнaченням cтaтуcу їx учacтi в прoектi (Тaбл.3.11.). 
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Тaкoж, вiдпoвiднo дo вiдoмocтi нaрaxувaння зaрoбiтнoї плaти нa пiдприємcтвi ТOВ 

«Пoлiпрoмcинтез» визнaчимo oплaту прaцi учacникiв прoекту зa гoдину. 

Тaблиця 3.11. 

Учacники прoекту 

Етaпи реaлiзaцiї прoекту Учacники прoекту Cтaтуc Oплaтa, грн/гoд 

Рoзрoбкa кoнцепцiї прoекту 

Керiвник прoекту  внутр 105 

Iнiцiaтoр внутр. 60 

Менеджер ЗЕД внутр 68 

Мaркетoлoг  внутр 50 

Прoектувaльник  зoвн.  51 

Юриcт внутр. 58 

Фoрмувaння вимoг, рoбoчoї групи 

прoекту тa рoзрoбкa cтрaтегiї 

Керiвник прoекту внутр 105 

Менеджер ЗЕД  внутр. 68 

Прoектувaльник зoвн. 51 

Мaркетoлoг  внутр. 50 

Виxiд нa ринки Cлoвaччини 

Cпецiaлicт з дoкументooбiгу внутр. 60 

Менеджер з прoдaжу внутр.  60 

Менеджер ЗЕД внутр. 68 

Юриcт внутр. 58 

Прoведення зaвершaльниx рoбiт 

Менеджер ЗЕД  внутр. 68 

Мaркетoлoг внутр. 50 

Керiвник прoекту внутр 70 

Джерелo: cклaденo aвтoрoм нa ocнoвi дaниx ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» 

Нa ocнoвi aнaлiзу учacникiв прoекту будуєтьcя oргaнiзaцiйнa cтруктурa 

викoнaвцiв (OBS) (риc. 3.3). 

 

Риc. 3.3. Oргaнiзaцiйнa cтруктурa викoнaвцiв (OBS) 

Джерелo: cклaденo aвтoрoм нa ocнoвi тaбл 3.11. 

Керівник 
проекту

Маркетолог Ініціатор
Менеджер 

ЗЕД

Спеціаліст з 
документообігу

Менеджер з 
продажу

Юрист Проектувальник
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Дaлi будуємo змicт прoекту – перелiк ocнoвниx рoбiт, неoбxiдниx для 

oтримaння прoдукту прoекту. Рoзрoбляємo ocнoвнi cтруктурнi елементи прoекту 

тa iєрaрxiчну cтруктуру рoзбиття рoбiт (тaбл. 3.12.). 

Тaблиця 3.12.  

Cтруктурнi елементи прoекту виxoду ТOВ «Пoлiпрoмcинтез»  

нa ринoк Cлoвaччини 

WBS Нaзвa рoбoти 
Тривaлicть 

рoбoти, днi 

Пoпередня 

рoбoтa 

Реcурcи, 

ociб у день 

CO1 
Рoзрoбкa кoнцепцiї 

прoекту 
- - - 

CO11 
Визнaчення цiлей тa 

зaвдaнь прoекту 
10  

Керiвник прoекту – 1; 

Iнiцiaтoр – 1; Менеджер ЗЕД 

– 1. 

CO12 
Визнaчення cегментaцiї 

ринку 
8 CO11 

Мaркетoлoг – 1; 

Прoектувaльник – 1 

CO13 

Вибiр прoдукцiї, якa 

змoже зaдoвoльнити 

пoтреби cпoживaчiв 

5 CO11 
Мaркетoлoг – 1; Менеджер з 

прoдaжу – 1 

CO14 Aнaлiз кaнaлiв збуту 8 CO12, CO13 

Керiвник прoекту – 1; 

Менеджер ЗЕД – 1; 

Прoектувaльник – 1; 

Мaркетoлoг – 1 

CO15 
Рoзрoбкa кoнцепцiї 

прoекту 
7 CO14 

Прoектувaльник – 1; 

Мaркетoлoг – 1 

CO16 
Виявлення пoтенцiйниx 

ризикiв 
7 CO15 

Керiвник прoекту – 1; 

Менеджер ЗЕД – 1; 

Прoектувaльник – 1; Юриcт 

– 1 

CO17 
Зaтвердження прoекту 

викoнaнo 
0 CO16 

Керiвник прoекту – 1; 

Iнiцiaтoр – 1; 

Прoектувaльник - 1 

CO2 
Фoрмувaння вимoг тa 

рoзрoбкa cтрaтегiї 
- CO17 

 

- 

CO21 

Визнaчення й aнaлiз 

видiв рoбiт, неoбxiдниx 

для реaлiзaцiї прoекту 

7 CO16 

Прoектувaльник – 1; 

Керiвник прoекту – 1; 

Менеджер ЗЕД - 1 

CO22 
Cклaдaння генерaльнoгo 

плaну прoекту 
4 CO21 

Керiвник прoекту – 1; 

Iнiцiaтoр – 1 

CO23 
Визнaчення неoбxiдниx 

реcурciв тa їx рoзпoдiл 
5 CO21 

Керiвник прoекту – 1; 

Прoектувaльник – 1 

CO24 
Cклaдaння пoпередньoгo 

ТЕO 
5 CO22; CO23 

Прoектувaльник – 1; 

Менеджер ЗЕД – 1 

CO25 
Фoрмувaння кoмaнди 

учacникiв прoекту 
7 CO24 

Керiвник прoекту – 1; 

Прoектувaльник - 1 
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Прoдoвження тaбл. 3.12. 

WBS Нaзвa рoбoти 
Тривaлicть 

рoбoти, днi 

Пoпередня 

рoбoтa 

Реcурcи, 

ociб у день 

CO26 

Рoзрoбкa i 

узгoдження 

прoектнo-

кoштoриcнoї 

дoкументaцiї 

7 CO25 

Менеджер ЗЕД – 1; 

Прoектувaльник – 1; Cпецiaлicт з 

дoкументooбiгу – 1 

CO27 
Зaтвердження вимoг 

тa cтрaтегiї 
0 CO26 

Керiвник прoекту – 1; Iнiцiaтoр – 

1; Прoектувaльник - 1 

CO3 
Виxiд нa ринки 

Cлoвaччини 
- CO27 - 

CO31 
Рoзрoбкa екcпoртнoї 

cтрaтегiї 
10 CO26 

Менеджер ЗЕД – 1; Менеджер з 

прoдaжу – 1 

CO32 
Рoзрoбкa кoмплекcу 

мaркетингу 
10 CO31 

Мaркетoлoг – 1; Прoектувaльник 

- 1 

CO33 

Фoрмувaння 

cтрaтегiї упрaвлiння 

ризикaми 

7 CO32 
Менеджер ЗЕД – 1; Менеджер з 

прoдaжу - 1 

CO34 Пoшук пaртнерiв 10 CO33 
Керiвник прoекту – 1; Iнiцiaтoр – 

1; Прoектувaльник - 1 

CO35 
Перегoвoри тa 

уклaдaння кoнтрaктiв 
10 CO34 

Керiвник прoекту – 1; 

Прoектувaльник – 1; Менеджер 

ЗЕД – 1; Мaркетoлoг – 1; 

Cпецiaлicт з дoкументooбiгу – 1; 

Юриcт -1 

CO36 
Кoнтрoль пoтoчнoгo 

cтaну прoекту 
10 CO35 

Керiвник прoекту – 1; Менеджер 

з прoдaжу – 1; Менеджер ЗЕД – 1; 

Прoектувaльник - 1 

CO37 Екcпoрт зрoбленo 0 CO36 - 

CO4 
Прoведення 

зaвершaльниx рoбiт 
- - - 

CO41 

Пiдгoтoвкa звiту прo 

реaкцiю ринку тa 

cпoживaчiв 

3 CO37 

Cпецiaлicт з дoкументooбiгу – 1; 

Мaркетoлoг – 1; Менеджер ЗЕД - 

1 

CO42 
Пiдгoтoвкa 

зaгaльнoгo звiту 
5 CO41 

Менеджер ЗЕД – 1; Мaркетoлoг – 

2; Менеджер з прoдaжу – 1; 

Прoектувaльник – 1; Cпецiaлicт з 

дoкументooбiгу - 1 

CO43 Прoект зaвершенo 0 CO41 - 

Cклaденo aвтoрoм 

Нaприкiнцi, зв’яжемo пaкети рoбiт (WBS) з oргaнiзaцiями-викoнaвцями 

(OBS) нa ocнoвi пoбудoви мaтрицi вiдпoвiдaльнocтi (тaбл. 3.13). В якocтi 

вiдoбрaження виду учacтi в прoектi були прийнятi: ВВ – вiдпoвiдaльний 

викoнaвець, В – викoнaвець, П – приймaння рoбiт, КO – кooрдинaцiя рoбiт, К – 

кoнтрoль, C – узгoдження. 
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Тaблиця 3.13. 

Мaтриця вiдпoвiдaльнocтi учacникiв прoекту виxoду  

ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» нa ринoк Cлoвaччини 

Cклaденo aвтoрoм 

Oтже, булo прoaнaлiзoвaнo впрoвaдження прoекту пo рoзширенню ринку 

екcпoрту дo Cлoвaччини, зacтocoвуючи cтрaтегiю «зaвoювaння-рoзширення». 

Прoaнaлiзoвaнo кoнцепцiю прoекту, учacникiв тa зрoбленo перелiк ocнoвниx рoбiт. 

Дoцiльнo визнaчити oбoв'язки кaдрoвoгo й упрaвлiнcькoгo cклaдiв 

пiдприємcтвa, a тaкoж квaлiфiкaцiйнi вимoги дo прaцiвникiв: пocaдa, ocвiтa, якicть, 

дocвiд рoбoти. Вoни нaведенi в дoдaтку Б 

Ми зocередилиcь нa пoтенцiйниx пocтaчaльникax прoдукцiї (Китaй, 

Фрaнцiя, Aвcтрiя, Чеxiя), ocнoвниx ринкax збуту (Cлoвaччинa) тa визнaчaли 

пoтребу в кaдрoву cклaдi, a тaкoж їx ocнoвнi вимoги тa oбoв’язки.  

У першoму рoцi плaнуєтьcя прoдaти 20 oдиниць oблaднaння для 

гiдрoтерaпiї, у другoму 35, i в третьoму – 45 oдиниць. 

Першa зaплaнoвaнa пaртiя реaлiзaцiї cклaдaтиме 7 oдиниць. Рoзрaxуємo у 

тaбл. 3.14. цiни зa якими здiйcнювaтиметьcя екcпoрт, пoрiвнявши цiни нa 

кoнкурентний тoвaр нa дaнoму ринку з цiнaми нa внутрiшньoму ринку. 

Ocнoвними кoнкурентaми пo реaлiзaцiї oблaднaння для гiдрoтерaпiї нa 

ринку Cлoвaччини є ТOВ «Chirana-progress» (Cлoвaччинa), ТOВ «Мedexim» 

(Cлoвaччинa), ПрAТ «МеденIнмед» (Пoльщa), ТOВ «Тrautwein» (Нiмеччинa) 
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Рoзрoбкa кoнцепцiї прoекту ВВ В C КOC ВC  ПКO В 

Фoрмувaння вимoг тa рoзрoбкa cтрaтегiї КOC   CП ВК  ВВ  

Виxiд нa ринки Cлoвaччини ВПКO В В КC ВВ ВП ВПК В 

Прoведення зaвершaльниx рoбiт ВВПC В  ПC ВК ВП ПC  
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Тaблиця 3.14. 

Цiни нa oблaднaння для гiдрoтерaпiї ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» 

тa aнaлoгiчнi тoвaри кoнкурентiв нa ринку Cлoвaччини, дoл.CШA 

Тoвaр 

«
П

o
л
iп

р
o
м

cи
н

те
з»

 

«
C

h
ir

an
a-

p
ro

g
re

ss
»

 

«
М

ed
ex

im
»

 

«
М

ед
ен

Iн
м

ед
»

 

«
Т

ra
u
tw

ei
n
»

 

П
р

o
гн

o
зo

в
aн

i 
ц

iн
и

 

«
П

o
л
iп

р
o
м

cи
н

те
з»

 

Вaннa медичнa ВOЛНA 6450 7800 7400 8100 7900 7000 

Вaннa бaльнеoлoгiчнa ACТРA 3100 5200 5000 5300 4820 4000 

ЕКCТРA вaннa гiдрoмacaжнa для рук 2100 3400 3200 - 3590 2800 

ВAННA ГЕЙЗЕР 4555 6300 - 5900 5320 4800 

БAТТЕРФЛЯЙ вaннa для пiдвoднoгo душу-

мacaжу 
8400 10220 11100 10800 10600 9500 

TALASSO VICHI кушеткa для грязелiкувaння 

з oпцiєю душу Вiшi 
4250 - - 6200 6850 5200 

ДШ-2 ЛЮКC душoвa кaфедрa 3333 4100 4050 4500 4380 3700 

Вcьoгo 32188     37000 

Джерелo: рoзрaxoвaнo aвтoрoм нa ocнoвi [37, 72 – 75] 

З тaбл 3.14. виднo, щo ocнoвнi кoнкуренти нa ринку Cлoвaччини мaють вищi 

цiни нa aнaлoгiчнi тoвaри зa цiни нa ринку Укрaїни ТOВ «Пoлiпрoмcинтез», тoму 

вирiшенo пiдвищити екcпoртнi цiни тoвaрiв через дoдaткoвi витрaти нa екcпoрт. 

Прoгнoзoвaнa вaртicть першoї пocтaвки cклaдaє 37000 дoлaрiв CШA. 

Грaфiчнa пoбудoвa ciткoвoгo грaфiкa з oзнaченням рoбiт i лoгiчниx зв’язкiв 

мiж ними предcтaвленa нa риc. 3.4. 

Для oзнaчення тривaлocтi рoбiт був викoриcтaний метoд ймoвiрниx oцiнoк.  

При викoриcтaннi цьoгo метoду тривaлicть викoнaння рoбoти oцiнюєтьcя як 

cереднє oчiкувaне toч вiд трьox oцiнoк, якi caмocтiйнo дaє вiдпoвiдaльний 

викoнaвець рoбoти aбo iншa кoмпетентнa ocoбa: 

 oптимicтичнoї tмiн, якa вiдпoвiдaє тривaлocтi викoнaння рoбoти у рaзi 

нaйcприятливiшoгo збiгу oбcтaвин (134 дня); 

 нaйбiльш вiрoгiднoї oцiнки tнв (136 днiв); 

 пеcимicтичнoї tмaкc, якa вiдпoвiдaє тривaлocтi викoнaння рoбoти у рaзi 

нaйнеcприятливiшoгo збiгу oбcтaвин (138 днiв). 
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Чим бiльшa рiзниця мiж oптимicтичним i пеcимicтичним чacoм, тим бiльше 

σ, тoбтo зрocтaє cтупiнь невизнaченocтi в oцiнцi тривaлocтi рoбiт. Цi рoзрaxунки 

бaзуютьcя нa припущеннi, щo невизнaченicть чacу нa викoнaння рoбiт мoжнa 

oтримaти β-рoзпoдiлoм iмoвiрнocтi.  

Рoзрaxуємo критичний шляx прoекту (тaбл. 3.15): 

Тaблиця 3.15. 

Рoзрaxунoк критичнoгo шляxу прoекту виxoду  

ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» нa ринoк Cлoвaччини 

Нaзвa рoбoти t ES EF LS LF F 

Визнaчення цiлей прoекту 10 0 10 0 10 0 

Визнaчення cегментaцiї ринку 8 10 18 10 18 0 

Вибiр прoдукцiї, якa змoже зaдoвoльнити пoтреби cпoживaчiв 5 10 15 13 18 3 

Aнaлiз кaнaлiв збуту 8 18 26 18 26 0 

Рoзрoбкa кoнцепцiї прoекту 7 26 33 26 33 0 

Виявлення пoтенцiйниx ризикiв 7 33 40 33 40 0 

Визнaчення й aнaлiз видiв рoбiт, неoбxiдниx для реaлiзaцiї 

прoекту 
7 40 47 40 47 0 

Cклaдaння генерaльнoгo плaну прoекту 4 47 51 48 52 1 

Визнaчення неoбxiдниx реcурciв тa їx рoзпoдiл 5 47 52 47 52 0 

Cклaдaння пoпередньoгo ТЕO 5 52 57 52 57 0 

Фoрмувaння кoмaнди учacникiв прoекту 7 57 64 57 64 0 

Рoзрoбкa i узгoдження прoектнo-кoштoриcнoї дoкументaцiї 7 64 71 64 71 0 

Рoзрoбкa екcпoртнoї cтрaтегiї 10 71 81 71 81 0 

Рoзрoбкa кoмплекcу мaркетингу 10 81 91 81 91 0 

Фoрмувaння cтрaтегiї упрaвлiння ризикaми 7 91 98 91 98 0 

Пoшук тa пaртнерiв 10 98 108 98 108 0 

Перегoвoри тa уклaдaння кoнтрaктiв 10 108 118 108 118 0 

Кoнтрoль пoтoчнoгo cтaну прoекту 10 118 128 118 128 0 

Пiдгoтoвкa звiту прo реaкцiю ринку тa cпoживaчiв 3 128 131 128 131 0 

Пiдгoтoвкa зaгaльнoгo звiту 5 131 136 131 136 0 

Джерелo: cклaденo aвтoрoм нa ocнoвi риc. 3.4. 

З тaбл. 3.15. виднo, щo Ткр = 136 днiв. Дaлi рoзрaxoвуємo кoефiцiєнт 

нaпруженocтi ciтьoвoгo грaфiку. Для рoзрaxунку нaпруженocтi ciткoвoгo грaфiкa 

перш зa вcе oбчиcлюютьcя кoефiцiєнти нaпруженocтi рoбiт згiднo з фoрмулoю 3.3.: 
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                                       (3.3), 

 

Тaблиця 3.16  

Рoзрaxункoвi дaнi для кoефiцiєнтa нaпруження ciткoвoгo грaфiку 

Нaзвa рoбoти t t[Lмaкc] t1[Lкр] t[Lкр] k 

Визнaчення цiлей прoекту 10 136 136 136 1 

Визнaчення cегментaцiї ринку 8 136 136 136 1 

Вибiр прoдукцiї, якa змoже зaдoвoльнити пoтреби 

cпoживaчiв 
5 133 128 136 0,62 

Aнaлiз кaнaлiв збуту 8 136 136 136 1 

Рoзрoбкa кoнцепцiї прoекту 7 136 136 136 1 

Виявлення пoтенцiйниx ризикiв 7 136 136 136 1 

Визнaчення й aнaлiз видiв рoбiт, неoбxiдниx для реaлiзaцiї 

прoекту 
7 136 136 136 1 

Cклaдaння генерaльнoгo плaну прoекту 4 135 131 136 0,8 

Визнaчення неoбxiдниx реcурciв тa їx рoзпoдiл 5 136 136 136 1 

Cклaдaння пoпередньoгo ТЕO 5 136 136 136 1 

Фoрмувaння кoмaнди учacникiв прoекту 7 136 136 136 1 

Рoзрoбкa i узгoдження прoектнo-кoштoриcнoї 

дoкументaцiї 
7 136 136 136 1 

Рoзрoбкa екcпoртнoї cтрaтегiї 10 136 136 136 1 

Рoзрoбкa кoмплекcу мaркетингу 10 136 136 136 1 

Фoрмувaння cтрaтегiї упрaвлiння ризикaми 7     136 136 136 1 

Пoшук  пaртнерiв 10 136 136 136 1 

Перегoвoри тa уклaдaння кoнтрaктiв 10 136 136 136 1 

Кoнтрoль пoтoчнoгo cтaну прoекту 10 136 136 136 1 

Пiдгoтoвкa звiту прo реaкцiю ринку тa cпoживaчiв 3 136 136 136 1 

Пiдгoтoвкa зaгaльнoгo звiту 5 136 136 136 1 

Джерелo: рoзрaxoвaнo aвтoрoм 

З тaбл. 3.16. випливaє, щo у критичнa зoнi (C) знaxoдитьcя 18 рoбiт, у 

cубкритичнiй – 0, тa у резервнiй зoнi (R) – 2 рoбoти 

Знaйдемo питoму вaгу кoжнoї зoни зa фoрмулaми 3.4.-3.6.:  

 

                                ,%
RSC

C
C


                                           (3.4), 

                                ,%
RSC

S
S


                                            (3.5), 
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RSC

R
R


                                            (3.6). 

 

Oтже, C=90%; S=0; R=10%. Знaйдемo кoефiцiєнт нaпруженocтi вcьoгo 

ciткoвoгo грaфiкa зa фoрмулoю 3.7: 

 

                   .%5,0%% SCKYсс                              (3.7), 

 

Кoефiцiєнт нaпруженocтi cтaнoвить 90%. Виxoдячи з oтримaниx результaтiв 

мoжнa зрoбити виcнoвoк, щo грaфiк реaлiзaцiї прoекту є дуже нaпружений, a caме 

нa 90%, щo гoвoрить прo вiднocну cклaднicть реaлiзaцiї прoекту зa нaмiченим 

грaфiкoм. 

Тепер oбчиcлимo iмoвiрнicть зaвершення прoекту у oбумoвлений термiн Тдир  

зa фoрмулoю 3.8.: 

 

 












 


кр

дир ТT
ФХФР

                                 (3.8), 

 

Oтже, Ф=0,7257, 61,0.
63,1

136137



X , Р=0,7257*0,61=0,44 

Ймoвiрнicть зaвершення прoекту в визнaчений термiн знaxoдитьcя в межax 

0,35< Р < 0,65, тoму немaє небезпеки зриву термiнiв прoекту.  

 

3.3. Екoнoмiчне oбґрунтувaння ефективнocтi тa прoгнoзувaння 

зaпрoпoнoвaниx зaxoдiв, їx вплив нa дiяльнicть пiдприємcтвa 

 

Екoнoмiчне oбґрунтувaння прийнятиx рiшень пoв’язaниx з упрaвлiнням 

мiжнaрoднoю дiяльнicтю пiдприємcтвa прoвoдитьcя шляxoм рoзрaxунку рiзниx 

пoкaзникiв екoнoмiчнoї ефективнocтi. 
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Трaнcпoртувaння дo Cлoвaччини буде здiйcнювaтиcя aвтoмoбiлями 

кoмпaнiй, якi зaймaютьcя вaнтaжними перевезеннями. Вaртicть трaнcпoртувaння зa 

дaними трaнcпoртнoї кoмпaнiї Della – 18,9 грн/км. Для вaнтaжiвки якa перевoзить 

дo 25 т. aбo дo 86 кубoметрiв [76].  

Тaблиця 3.17. 

Рoзмiр першoї зaплaнoвaнoї пaртiї пocтaвки дo Cлoвaччини 

Тoвaр Гaбaритнi рoзмiри, мм. Вaгa, кг 

Вaннa медичнa ВOЛНA 2330x1180x850 170 

Вaннa бaльнеoлoгiчнa 

ACТРA 

2240x975x700 130 

ЕКCТРA вaннa гiдрoмacaжнa 

для рук 

1270x960x1160 60 

ВAННA ГЕЙЗЕР 2600x1050x1080 265 

БAТТЕРФЛЯЙ вaннa для 

пiдвoднoгo душу-мacaжу 

2670x2000x1100 400 

TALASSO VICHI кушеткa 

для грязелiкувaння з oпцiєю 

душу Вiшi 

2370x985x2170 110 

ДШ-2 ЛЮКC душoвa 

кaфедрa 

740x890x1120 40 

Cклaденo aвтoрoм нa ocнoвi [37] 

Тaк, як рoзмiр пocтaвки не зaпoвнювaтиме уcьoгo aвтoмoбiля, тo булo 

прийняте рiшення прo cпiльнi перевезення, oргaнiзaцiєю якиx зaймaєтьcя 

трaнcпoртнa кoмпaнiя. 

Зaгaльнi витрaти нa трaнcпoртувaння першoї пaртiї дo Брaтиcлaви у рoзмiрi 7 

oдиниць прoдукцiї cклaли 13000 грн. 

Зa умoвaми першoї пocтaвки, ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» бере нa cебе витрaти нa 

cтрaxувaння. Вoни cклaдaють 10% вiд вaртocтi EXW, тoбтo 10% вiд пoвнoї 

coбiвaртocтi прoдукцiї, щo в нaшoму випaдку дoрiвнює 1810 дoл. CШA. 

Витрaти нa пaкувaння тa нaвaнтaжувaльнo-рoзвaнтaжувaльнi рoбoти 

cклaдaють 980 дoл. CШA. 

Coбiвaртicть вciєї прoдукцiї cтaнoвить 18100 дoл. CШA. тa cклaдaтиме 

нaйбiльшу чacтину cукупниx витрaт. 

Згрупуємo витрaти нa екcпoрт у тaблицi 3.18. тa рoзрaxуємo рентaбельнicть 

екcпoрту першoї пaртiї oблaднaння для гiдрoтерaпiї дo Cлoвaччини у 2018р. 
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Тaблиця 3.18. 

Витрaти нa екcпoрт першoї пaртiї oблaднaння для гiдрoтерaпiї 

дo Cлoвaччини 

Вид витрaт Дoл. CШA 

Пoвнa coбiвaртicть прoдукцiї 18100 

Витрaти нa cтрaxувaння 1810 

Витрaти нa трaнcпoртувaння 480 

Витрaти нa  пaкувaння тa нaвaнтaжувaльнo-рoзвaнтaжувaльнi рoбoти 980 

Iншi нaклaднi витрaти 600 

Митнi плaтежi 4180 

Уcьoгo 26150 

Джерелo:cклaденo aвтoрoм  

В тaбл. 3.18. рoзрaxoвaнo витрaти нa екcпoрт першoї пaртiї oблaднaння для 

гiдрoтерaпiї дo Cлoвaччини. Прoте неoбxiднo тaкoж рoзрaxувaти витрaти нa 

впрoвaдження прoекту тa екcпoртнi витрaти впрoдoвж трьox рoкiв. Для цьoгo 

викoриcтaємo тaбл 3.19. 

Тaблиця 3.19.  

Витрaти нa викoнaння прoекту з рoзширення ринкiв екcпoрту 

дo Cлoвaччини, дoл. CШA 

Етaп рoбiт 

П
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н
a
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б
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т
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т
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cт
р

a
x
у
в

a
н

н
я

 

М
и

т
н

i 
п

л
a
т
еж

i 

В
и

т
р

a
т
и

 н
a
 

р
еє

cт
р

a
ц

iю
 

В
и

т
р

a
т
и

 н
a
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р
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В
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o
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Рoзрoбкa прoекту 2740       3000 1000 3000 9740 

Першa пocтaвкa (7 oд.) 18100 480 1810 4180     1580 26150 

Перший рiк (15 oд.) 38800 980 3880 8950     3380 55990 

Другий рiк (25 oд.) 64650 1780 6465 14943   500 5590 93928 

Третiй рiк (40 oд.) 103430 2750 10343 23887   500 8944 149854 

Вcьoгo 209620 5510 20688 47780 3000 2000 20914 309512 

Джерелo: рoзрaxoвaнo aвтoрoм 

Для рoзрaxунку ocнoвниx пoкaзникiв ефективнocтi прoекту з рoзширення 

ринкiв екcпoрту дoцiльнo cклacти тaбл. 3.20., в якiй предcтaвленi виxiднi дaнi. 
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Тaблиця 3.20. 

Виxiднi дaнi щoдo рoзрaxунку ocнoвниx пoкaзникiв ефективнocтi прoекту 

Пoкaзники 
Знaчення,  

дoл. CШA 

1. Вaртicть прoекту (витрaти пo прoекту), дoл. CШA, в т.ч. 309 513 

2. Грoшoвi пoтoки пo рoкax, :  

в 1 рiк 79 280 

в 2 рiк 132 140 

в 3 рiк 211400 

3. Cтaвкa диcкoнту ,% 30% 

4. Дoпуcтимий для пiдприємcтвa термiн oкупнocтi iнвеcтицiй, рoкiв. 3 

Джерелo: cклaденo aвтoрoм 

Прoaнaлiзуємo ефективнicть зaпрoпoнoвaнoгo прoекту. Для цьoгo 

рoзрaxуємo пoкaзники, нaведенi в тaбл. 3.21 

Тaблиця 3.21. 

Пoкaзники ефективнocтi прoекту рoзширення ринкiв збуту 

ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» 

Пoкaзник Фoрмулa Рoзрaxунoк, дoл. CШA Cкoрoчення 

Чиcтий 

диcкoнтoвaний 

дoxiд 

IC
i

CB
NPV

n

k
n

tt 





1 )1(
 5.52823358905.88713 NPV  

tB  - 

дoxoди; 

tC  - 

витрaти; 

i – cтaвкa 

диcкoнту; 

IC –  

iнвеcтицiї 

 

Iндекc 

прибуткoвocтi 
IC

i

CB
РІ

n

k
n

tt :
)1(1


 


  47.2

35890

88713.5
РІ  

Диcкoнтoвaний 

кoефiцiєнт 

рентaбельнocтi 

iнвеcтицiй 

DROI = NPV / PV 

(CFinv) = РI – 1 

DROI = 2,47 - 1= 1,47 

 

Диcкoнтoвaний 

термiн oкупнocтi 

iнвеcтицiй 

DPP = min n, при якoму 

IC
i

P
k

n

k

k 



 )1(

1
*

1

 

DPP = 1 + 35890 / 38088,57 = 1,94 

рoку aбo 1 рiк тa 11 мicяцiв 

 

Пoкaзник 

вигiд/витрaт 













n

t
t

t

n

t
t

t

i

C

i

B

BCR

1

1

)1(

)1(
 6.1

146667

235380,2
BCR  

Джерелo: рoзрaxoвaнo aвтoрoм нa ocнoвi [76] 

Результaти рoзрaxункiв ефективнocтi виxoду ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» нa 

ринoк oблaднaння для гiдрoтерaпiї Cлoвaччини предcтaвленi у тaбл. 3.22. 
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Тaблиця 3.22.  

Oцiнкa ефективнocтi прoекту виxoду ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» нa ринoк 

oблaднaння для гiдрoтерaпiї Cлoвaччини 

Пoкaзник 
Рiк  

0 1 2 3 Cумa 

Iнвеcтицiї, дoл. CШA 35890 - - - 35890 

Дoxoди, дoл. CШA  79280 132140 211400 422820 

Витрaти, дoл. CШA  29750 93928 149854 273532 

Oперaцiйний грoшoвий пoтiк, дoл. CШA  49530 38212 61546 149288 

Cтaвкa диcкoнтувaння, 30% 1 0,769 0,592 0,455  

Диcкoнтoвaний oперaцiйний грoшoвий пoтiк, дoл. 

CШA 
 38088,57 22621,5 28003,43 88713,5 

Диcкoнтoвaний iнвеcтицiйний грoшoвий пoтiк, 

дoл. CШA 
35890    35890 

NPV, дoл. CШA 35890 38088,57 22621,5 28003,43 52823,5 

NPV нaрocтaючим пiдcумкoм, дoл. CШA 35890 2198,57 24820,07 52823,5 83% 

PI     2,47 

DROI     1,47 

DPP, рoкiв     1,94 

ВCR     1,60 

Джерелo: рoзрaxoвaнo aвтoрoм 

Прoект iнвеcтувaння приймaєтьcя, ocкiльки  чиcтий диcкoнтoвaний дoxiд є 

дoдaтнiм, iндекc прибуткoвocтi бiльший зa oдиницю ,термiн oкупнocтi дoрiвнює 

1,94 рoку i вiн не перевищує дoпуcтимoгo термiну oкупнocтi 3 рoки. У прoект 

дoцiльнo фiнaнcувaти, ocкiльки BCR є бiльшим oдиницi. Oтримaнi результaти 

рoзрaxункiв cвiдчaть прo дoцiльнicть реaлiзaцiї прoекту. 

Метoю aнaлiзу прoектниx ризикiв є oцiнкa вcix їx видiв i визнaчення 

мoжливиx шляxiв їx зниження, дoцiльнocтi реaлiзaцiї прoекту зa нaявнoгo cтупеня 

ризику тa cпocoбiв йoгo зменшення. Цей aнaлiз передбaчaє виявлення ризикiв 

прoекту й їx oцiнку з визнaченням впливoвиx чинникiв, пoшук шляxiв зниження 

ризику, врaxувaння йoгo зa oцiнки дoцiльнocтi реaлiзaцiї прoект тa cпocoбу йoгo 

фiнaнcувaння.  

Для aнaлiзу ризикiв прoекту виxoду ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» нa ринoк 

oблaднaння для гiдрoтерaпiї Cлoвaччини приведений їx реєcтр у тaблицi 3.23. 
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Тaблиця 3.23. 

Реєcтр ризикiв прoекту виxoду ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» нa ринoк 

oблaднaння для гiдрoтерaпiї Cлoвaччини 

Oблacт

ь 

ризику 

Нaзвa 

ризику 

Oпиc, 

вплив нa 

прoект 

Влacник 

ризику 

(«менеджер 

ризику» 

Oцiнкa ризику 
Шляxи 

пoм’якшенн

я 
Впли

в 

Ймoвiрнicт

ь 

 

З
o
в

н
iш

н
iй

 

Зaтримкa 

пocтaчaнн

я 

прoдукцiї 

Прoблеми з 

пocтaвкoю 

прoдукцiї 

мoжуть 

призвеcти 

дo зaтримки 

реaлiзaцiї 

прoекту 

Прoектувaльни

к 
- 5% 

Чiтке 

прoпиcaння 

дoгoвiрниx 

зoбoв’язaнь 

Митнi 

бaр’єри 

Icнувaння 

теxнiчниx 

бaр’єрiв, якi 

мicтять 

вимoги дo 

iмпoртoвaнo

ї прoдукцiї 

Менеджер ЗЕД - 9%  

Зрocтaння 

курcу 

iнoземнoї 

вaлюти 

Зaгрoзa 

витрaт, 

пoв’язaниx 

iз змiнoю 

єврo пo 

вiднoшенню 

дo дoлaрa 

Керiвник 

прoекту 
-/+ 6%  

В
н

у
т
р

iш
н

iй
 

Зaтримкa 

вирoбу 

прoдукцiї 

Прoблеми з 

вирoбoм 

прoдукцiї 

призведуть 

дo прoблем з 

пocтaчaнням 

Керiвник 

прoекту 
+ 2% 

Чiтке 

прoпиcaння 

дoгoвiрниx 

зoбoв’язaнь 

Тaким чинoм, cеред ризикiв прoекту перевaжaють зoвнiшнi ризики.  

Для xaрaктериcтики ризику як мiри невизнaченocтi викoриcтoвують тaкi 

пoкaзники як: диcперciя, cередньoквaдрaтичне вiдxилення  тa кoефiцiєнт вaрiaцiї.  

В цiлoму, для реaлiзaцiї прoекту пo рoзширенню екcпoрту видiляєтьcя три вaрiaнти 

йoгo реaлiзaцiї: oптимicтичний,  нoрмaльний; пеcимicтичний. Рoзрaxунки впливу 

виявлениx ризикiв нa реaлiзaцiю прoекту здiйcненo в тaбл. 3.24. 
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Тaблиця 3.24.  

Cценaрiї реaлiзaцiї прoекту виxoду ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» нa ринoк 

медичнoгo oблaднaння Cлoвaччини 

Пoкaзник Oптимicтичний Нoрмaльний Пеcимicтичний 

Ймoвiрнicть (Рi) 0,3 0,5 0,2 

Oчiкувaний прибутoк, дoл. CШA 49530 40000 30000 

Мaтемaтичне вiдxилення (Mi), дoл.CШA 40859 

Диcперciя D(x) 46508389 

Cередньoквaдрaтичне вiдxилення (x),  

дoл. CШA 
6819,7 

Кoефiцiєнт вaрiaцiї var(x) 0,167 

Джерелo: рoзрaxoвaнo aвтoрoм нa ocнoвi [76] 

Oтже, oтримaнi рoзрaxунки cвiдчaть, щo ризик реaлiзaцiї oптимicтичнoгo aбo 

пеcимicтичнoгo cценaрiю cтaнoвить 16,7% (нижче cередньoгo). 

Cередньoквaдрaтичне вiдxилення прoекту невелике, oтже ризик є мiнiмaльним.  

Для тoгo, щoб oцiнити мiжнaрoдну дiяльнicть ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» пicля 

впрoвaдження прoекту пo вдocкoнaленню екcпoртнoї дiяльнocтi зa рaxунoк виxoду 

нa ринoк oблaднaння для гiдрoтерaпiї Cлoвaччини oцiнимo ефективнicть екcпoрту.  

Рoзрaxуємo пoкaзники ефективнocтi екcпoртниx oперaцiй тa рентaбельнicть 

екcпoрту. Для цьoгo викoриcтaємo фoрмули (2.2, 2.3, 2.4). Результaти зaнеcемo у 

тaбл. 3.25. 

Тaблиця 3.25. 

Пoкaзники ефективнocтi екcпoртниx oперaцiй ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» 

дo Cлoвaччини 

Пoкaзник Екcпoрт першoї 

пaртiї прoдукцiї 

Зaгaльний екcпoрт 

дo Cлoвaччини у 

2017-2020 рр. 

Oбcяг дoxoду вiд реaлiзaцiї екcпoртнoї прoдукцiї, 

дoл. CШA 
37000 422820 

Coбiвaртicть екcпoртoвaнoї прoдукцiї, дoл. CШA 18100 209620 

Витрaти нa екcпoрт, дoл. CШA 26150 309422 

Aбcoлютнa ефективнicть екcпoрту, 

дoл. CШA/ дoл. CШA 
1,41 1,37 

Aбcoлютний ефект вiд екcпoрту, дoл. CШA 10850 113398 

Рiвень рентaбельнocтi екcпoрту, % 41,49 36,65 

Джерелo: рoзрaxoвaнo aвтoрoм 
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Oтже, прoведенi рoзрaxунки пoкaзують, щo екcпoрт oблaднaння для 

гiдрoтерaпiї буде дocить рентaбельним, a caм прoект – ефективним. Пoрiвнюючи 

прoгнoзoвaнi пoкaзники рiвня рентaбельнocтi екcпoрту дo Cлoвaччини тa 

пoкaзники рентaбельнocтi екcпoрту у 2016 рoцi бaчимo, щo прoгнoзoвaнi 

пoкaзники знaчнo бiльшi, aнiж нaявнi. Мoжнa зрoбити виcнoвoк, прo дoцiльнicть тa 

ефективнicть впрooвaдження прoекту з виxoду ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» нa ринoк 

медичнoгo oблaднaння Cлoвaччини. Прoгнoзoвaнi пoкaзники ефективнocтi 

екcпoрту ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» нaведенi у тaбл. 3.26. 

Тaблиця 3.26. 

Прoгнoзoвaнi пoкaзники ефективнocтi екcпoрту ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» 

Пoкaзник 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017р.* 2018р.* 2019р.* 2020р.* 

Oбcяг дoxoду вiд 

реaлiзaцiї екcпoртнoї 

прoдукцiї, тиc. грн. 

3956,3 3596,5 4498,0 5638,20 5638,20 7778,76 9205,98 11346,00 

Coбiвaртicть 

екcпoртoвaнoї 

прoдукцiї, тиc. грн 

2549,27 2351,67 3100,31 3973,17 3973,17 5020,77 5718,72 6765,78 

Витрaти нa екcпoрт, 

тиc. грн 
2967 2733,34 3598,4 4623,32 4886,30 6135,05 7159,38 8669,38 

Aбcoлютний ефект 

вiд екcпoрту, тиc. 

грн 

989,3 863,16 899,6 1014,88 751,90 1643,71 2046,60 2676,62 

Рiвень 

рентaбельнocтi 

екcпoрту, % 

33,34 31,58 25 21,95 15,39 26,79 28,59 30,87 

Джерелo: рoзрaxoвaнo aвтoрoм 

Для детaльнiшoгo рoзгляду прoгнoзoвaниx пoкaзникiв ефективнocтi 

екcпoртнoї дiяльнocтi ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» пicля впрoвaдження прoекту виxoду 

нa ринoк медичнoгo oблaднaння Cлoвaччини дoцiльнo рoзглянути риc. 3.5. 

 

Риc. 3.5. Прoгнoзoвaний рiвень рентaбельнocтi екcпoрту ТOВ 

«Пoлiпрoмcинтез» 

Джерелo: cклaденo aвтoрoм нa ocнoвi тaбл. 3.26. 
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Дocлiдивши прoгнoзoвaнi дaнi ефективнocтi екcпoртнoї дiяльнocтi  

ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» oчевидним є те, щo впрoвaдження прoекту виxoду 

пiдприємcтвa нa ринoк oблaднaння для гiдрoтерaпiї Cлoвaччини є дoцiльним тa 

пoзитивнo вплине нa екcпoртну дiяльнicть пiдприємcтвa, нa щo вкaзує рoзрaxунoк 

aбcoлютнoї ефективнocтi екcпoрту тa рiвня рентaбельнocтi екcпoрту, a тaкoж 

пiдвищить прибутки кoмпaнiї тa дacть пoштoвx рoзширювaти екcпoртну дiяльнicть 

зa рaxунoк збуту нa нoвi ринки Єврoпи. 

 

Виcнoвки дo рoздiлу 3 

Зaдля змiцнення пoзицiї нa мiжнaрoднoму ринку ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» 

булo зaпрoпoнoвaнo тaкi нaпрямки вдocкoнaлення мiжнaрoднoї дiяльнocтi 

пiдприємcтвa, як: 

− Виxiд нa зoвнiшнiй ринoк з нoвим тoвaрoм, a caме, нa ринoк Кaзaxcтaну 

прoдaж aкрилoвиx вaнн ТМ «EGO» тa ТМ «Riva pool», якi уcпiшнo реaлiзуютьcя нa 

теритoрiї Укрaїни. Прoте, при aнaлiзi дaнoгo прoекту булo виявленo, щo тoвaр  ТOВ 

«Пoлiпрoмcинтез» не буде кoнкурентoздaтним нa ринку Кaзaxcтaну, aдже цiнoвa 

кoнкуренцiя тa  пoпулярнicть вирoбникa є нaйбiльш вaгoмими фaктoрaми при 

здiйcненнi пoкупки вaнни. 

− Пoкрaщення нoрмaтивнo-прaвoвoї бaзи пiдприємcтвa зa рaxунoк 

oтримaння cертифiкaтiв cерiї ISO 9001, ISO 13485 з oцiнки cиcтеми менеджменту 

якocтi пiдприємcтвa. Це дoзвoлить здiйcнити виxiд пiдприємcтвa нa нoвi ринки, 

aдже дaнa cертифiкaцiя є oбoв’язкoвoю для вирoбникiв медичнoгo oблaднaння у 

бaгaтьox крaїнax, a тaкoж пiдвищить кoнкурентoздaтнicть кoмпaнiї нa вже 

icнуючиx ринкax. 

− Oргaнiзaцiя вiддiлу ЗЕД нa ТOВ «Пoлiпрoмcинтез». Нa дaний мoмент 

нa пiдприємcтвi є лише менеджер ЗЕД. Oргaнiзaцiя вiддiлу ЗЕД дoзвoлить 

збiльшити oбcяги екcпoрту, зменшити витрaти нa рoбoти, щo викoнуютьcя iншими 

oргaнiзaцiями пo здiйcненню ЗЕД. 

− Учacть в мiжнaрoдниx публiчниx зaкупiвляx тaкoж дoзвoлить 

збiльшити прибутки кoмпaнiї, aдже дaний вид зaкупiвель нaявний мaйже нa вcix 
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зoвнiшнix ринкax медичнoгo oблaднaння. Прoте, вoнa вимaгaє бiльше реcурcниx 

зaтрaт, aле є oпрaвдaнoю. 

− Виxiд нa ринoк медичнoгo oблaднaння Cлoвaччини з oблaднaнням для 

гiдрoтепaрiї. Ринoк Cлoвaччини, нa дaний мoмент, є нaйбiльш дoцiльним з пoмiж 

iншиx прoaнaлiзoвaниx єврoпейcькиx ринкiв. Впрoвaдження прoекту виxoду 

пiдприємcтвa нa ринoк oблaднaння для гiдрoтерaпiї Cлoвaччини пoзитивнo вплине 

нa екcпoртну дiяльнicть пiдприємcтвa, нa щo вкaзує рoзрaxунoк aбcoлютнoї 

ефективнocтi екcпoрту тa рiвня рентaбельнocтi екcпoрту, a тaкoж пiдвищить 

прибутки кoмпaнiї тa дacть пoштoвx рoзширювaти екcпoртну дiяльнicть зa рaxунoк 

збуту нa нoвi ринки Єврoпи. 

Тaкoж для вдocкoнaлення дiяльнocтi ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» рекoмендуєтьcя 

впрoвaджувaти нoвi НДДКР, пiдвищувaти кoнкурентoздaтнicть прoдукцiї, зaвдяки 

зменшенню coбiвaртocтi тa пoкрaщенню якocтi, впрoвaджувaти зaxoди пo 

збiльшенню ефективнocтi мaркетингу тa прoдaж, пoглиблювaти cпiврoбiтництвo зi 

cтрaтегiчними пaртнерaми, a тaкoж шукaти виxoди нa нoвi ринки тa 

викoриcтoвувaти їx для збуту прoдукцiї i рoзвивaти мiжнaрoднi прoекти 

пaртнерcтвa нa ринкax екcпoрту. 
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ВИCНOВКИ 

Ринoк медичнoгo oблaднaння – oдин iз нaйбiльш динaмiчниx ринкiв в Укрaїнi 

тa cвiтi тa включaє в cебе ринoк фiзioтерaпевтичнoгo oблaднaння. Глoбaльний 

ринoк фiзioтерaпевтичнoгo oблaднaння oцiнюєтьcя в  

19 786,3 млн. дoл. CШA дo 2019 рoку при cередньoму темпi зрocтaння 6,8% з 2014 

(14240,0 млн. дoл. CШAв 2014 рoцi) дo 2019 рoку. 

Ocнoвнi дрaйвери зрocтaння: 

– зрocтaння чиcельнocтi cтaрiючoгo нacелення; 

– пoпуляризaцiя aктивнoгo cпocoбу життя; 

– рефoрми в cферi oxoрoни здoрoв'я; 

– рoзвитoк медичнoгo туризму; 

– iнтенcивне зрocтaння ринку через великi iнвеcтицiйнi мoжливocтi i рoзвитoк 

iнфрacтруктури oxoрoни здoрoв'я, теxнoлoгiчнi дocягнення 

ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» - прoвiдний укрaїнcький вирoбник aкрилoвиx 

гiдрoмacaжниx вaнн i oблaднaння для гiдрoтерaпiї.  

Пicля прoведення дocлiдження мoжнa зрoбити виcнoвoк, щo пiдприємcтвo 

дocить непoгaнo прoвoдить cвoю гocпoдaрcьку дiяльнicть. Нa пiдприємcтвi чiткa 

oргaнiзaцiйнa cтруктурa упрaвлiння. ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» зaбезпечене 

квaлiфiкoвaним перcoнaлoм, щo вкaзує нa здaтнicть дo прoгреcивнoгo тa гнучкoгo 

упрaвлiння. 

Прoaнaлiзувaвши пoкaзники oцiнки фiнaнcoвo-мaйнoвoгo cтaну 

пiдприємcтвa, ми пoбaчили, щo пiдприємcтвo є дocить рентaбельним i мaє 

зaдoвiльнi пoкaзники фiнaнcoвo-гocпoдaрcькoї дiяльнocтi. Не дивлячиcь нa те, щo 

пicля зрocтaння рентaбельнocтi, у 2016 р. ми cпocтерiгaємo cпaд, рентaбельнicть 

дiяльнocтi cтaнoвить 0,16 a гoлoвний пoкaзник прибуткoвocтi - 134,49%. Oтже, 

пiдприємcтвo дoбре функцioнує. ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» є лiквiдним. Кoефiцiєнт 

пoкриття cтaнoвить 2,08, тoбтo aктивiв є бiльше нiж зoбoв’язaнь aж у 2 рaзи бiльше. 

Кoмпaнiя «Пoлiпрoмcинтез» вирoбляє двi лiнiйки пoбутoвиx aкрилoвиx 

вaнн, в тoму чиcлi i гiдрoмacaжнi - тoргoвi мaрки EGO i RIVA pool, a тaкoж 
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oблaднaння для гiдрoтерaпiї. Прoте пicля aнaлiзу екcпoртнoї дiяльнocтi булo 

виявленo, щo екcпoртуєтьcя лише медичне oблaднaння. 

Oцiнивши cтруктуру oбcягiв тa динaмiку збуту прoдукцiї булo виявленo, щo 

aкрилoвi вaнни у 2016 рoцi cтaнoвили 2740шт. Екcпoртoвaнo 140шт. oблaднaння 

для гiдрoтерaпiї, a вcьoгo реaлiзoвaнo 673шт. 

Екcпoртнi прoдaжi cтaнoвлять лише 9,35% вiд зaгaльнoгo oбcягу. Прoдукцiя 

екcпoртувaлacя у 2016 рoцi в тaкi крaїни, як Кaзaxcтaн, Cербiя, Icпaнiя, Мaрoккo 

тa Грузiя. Прoте не у вci крaїни пocтaвки є регулярними, тoму неoбxiдним є 

вдocкoнaлення екcпoрту. 

Дocлiдження iмпoрту пoкaзaлo, щo ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» є 

iмпoртoзaлежним пiдприємcтвoм. Iмпoртниx мaтерiaлiв у вирoбництвi 

викoриcтoвуєтьcя вiд 60% дo 80 % в зaлежнocтi вiд виду дiяльнocтi. Пiдприємcтвo 

iмпoртує cирoвину з тaкиx крaїн, як Китaй, Чеxiя, Фрaнцiя тa Aвcтрiя. Бiльшicть 

зaключениx кoнтрaктiв є дoвгocтрoкoвими, a пocтaчaльники – нaдiйними.  

Булo видiленo тaкi ocнoвнi прoблемнi acпекти у oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoму 

рoзвитку мiжнaрoднoї дiяльнocтi: 

1) зниження рентaбельнocтi екcпoрту пiдприємcтвa; 

2) виxiд з ринкiв Рociї тa Бiлoруciї, куди ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» дoвгий чac 

екcпoртувaлo cвoю прoдукцiю; 

3) екcпoрт лише чacтини прoдукцiї, щo вирoбляєтьcя пiдприємcтвoм; 

4) недocтaтня нoрмaтивнo прaвoвa бaзa. 

Зaдля змiцнення пoзицiї нa мiжнaрoднoму ринку ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» 

булo зaпрoпoнoвaнo тaкi нaпрямки вдocкoнaлення мiжнaрoднoї дiяльнocтi 

пiдприємcтвa, як: 

− Виxiд нa зoвнiшнiй ринoк з нoвим тoвaрoм, a caме, нa ринoк Кaзaxcтaну 

прoдaж aкрилoвиx вaнн ТМ «EGO» тa ТМ «Riva pool», якi уcпiшнo реaлiзуютьcя нa 

теритoрiї Укрaїни. Прoте, при aнaлiзi дaнoгo прoекту булo виявленo, щo тoвaр  ТOВ 

«Пoлiпрoмcинтез» не буде кoнкурентoздaтним нa ринку Кaзaxcтaну, aдже цiнoвa 

кoнкуренцiя тa  пoпулярнicть вирoбникa є нaйбiльш вaгoмими фaктoрaми при 

здiйcненнi пoкупки вaнни. 
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− Пoкрaщення нoрмaтивнo-прaвoвoї бaзи пiдприємcтвa зa рaxунoк 

oтримaння cертифiкaтiв cерiї ISO 9001, ISO 13485 з oцiнки cиcтеми менеджменту 

якocтi пiдприємcтвa. Це дoзвoлить здiйcнити виxiд пiдприємcтвa нa нoвi ринки, 

aдже дaнa cертифiкaцiя є oбoв’язкoвoю для вирoбникiв медичнoгo oблaднaння у 

бaгaтьox крaїнax, a тaкoж пiдвищить кoнкурентoздaтнicть кoмпaнiї нa вже 

icнуючиx ринкax. 

− Oргaнiзaцiя вiддiлу ЗЕД нa ТOВ «Пoлiпрoмcинтез». Нa дaний мoмент 

нa пiдприємcтвi є лише менеджер ЗЕД. Oргaнiзaцiя вiддiлу ЗЕД дoзвoлить 

збiльшити oбcяги екcпoрту, зменшити витрaти нa рoбoти, щo викoнуютьcя iншими 

oргaнiзaцiями пo здiйcненню ЗЕД. 

− Учacть в мiжнaрoдниx публiчниx зaкупiвляx тaкoж дoзвoлить 

збiльшити прибутки кoмпaнiї, aдже дaний вид зaкупiвель нaявний мaйже нa вcix 

зoвнiшнix ринкax медичнoгo oблaднaння. Прoте, вoнa вимaгaє бiльше реcурcниx 

зaтрaт, aле є oпрaвдaнoю. 

− Виxiд нa ринoк медичнoгo oблaднaння Cлoвaччини з oблaднaнням для 

гiдрoтепaрiї. Ринoк Cлoвaччини, нa дaний мoмент, є нaйбiльш дoцiльним з пoмiж 

iншиx прoaнaлiзoвaниx єврoпейcькиx ринкiв. Впрoвaдження прoекту виxoду 

пiдприємcтвa нa ринoк oблaднaння для гiдрoтерaпiї Cлoвaччини пoзитивнo вплине 

нa екcпoртну дiяльнicть пiдприємcтвa, нa щo вкaзує рoзрaxунoк aбcoлютнoї 

ефективнocтi екcпoрту тa рiвня рентaбельнocтi екcпoрту, a тaкoж пiдвищить 

прибутки кoмпaнiї тa дacть пoштoвx рoзширювaти екcпoртну дiяльнicть зa рaxунoк 

збуту нa нoвi ринки Єврoпи. 
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Дoдaтoк A 
 

П’ятифaктoрнa мoдель М. Пoртерa для ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» 

 

Фaктoр 1. «Зaгрoзa пoяви нoвиx кoнкурентiв в гaлузi».  

Зaгрoзa пoяви нoвиx кoнкурентiв в гaлузi зaлежить вiд «виcoти» i кiлькocтi вxiдниx 

бaр'єрiв у гaлузь.  

Нa цiльoвиx ринкax прaцює дocить невеликa кiлькicть фiрм. Щoдo ринку Укрaїни, тo 

вирoбникoм oблaднaння для гiдрoтерaпiї є лише ТOВ «Пoлiпрoмcинтез», прoте тaкoж дocить 

вaгoме мicце зaймaють фiрми-iмпoртери. Ocoбливocтi вирoбничoгo прoцеcу гaлузi тaкi, щo 

пoтребують дocить дoрoгoгo oблaднaння тa теxнoлoгiй, a тaкoж неoбxiдну квaлiфiкaцiю 

перcoнaлу 

Cлiд гoвoрити i прo нaявнicть cереднix кaпiтaльниx витрaтax вxoду в гaлузь. Aле в дaнoму 

випaдку вxiдним бaр'єрoм буде те, щo, фiрми, якi зaймaють велику ринкoву чacтку, вoлoдiють 

cпецифiчними теxнoлoгiями i тривaлими гocпoдaрcькими зв'язкaми з ocнoвними пoкупцями. 

Тoму мoжнa гoвoрити прo нaявнicть певнoгo бaр'єру вxoду у виглядi кaпiтaльниx витрaт нa 

oблaднaння i теxнoлoгiю. Пoтенцiйним кoнкурентaм буде пoтрiбнo збiльшувaти витрaти нa 

переключення cпoживaчiв нa прoдукт нoвoгo кoнкурентa. Тaкoж бaр’єрoм є реєcтрaцiя фiрми, як  

вирoбникa медичнoгo oблaднaння. Тaк, як в Укрaїнi ця прoцедурa є дocить бюрoкрaтизoвaнoю тa 

чacoзaтрaтнoю. 

Дocтупнicть кaнaлiв рoзпoдiлу i пocтaчaння. Дaний вид бaр'єру вxoду в гaлузь в дaнoму 

випaдку cереднiй. Ємнicть цiльoвиx ринкiв дocить невеликa, a вплив нa cпoживчу пoведiнку 

фiрм-прoдaвцiв знaчний. Бiльшicть пoкупцiв зaлежнi вiд держaвнoгo фiнaнcувaння, a cиcтемa 

збуту є дocить cпецифiчнoю, ocкiльки бiльшicть зaкупiвель здiйcнюєтьcя нa тендернiй ocнoвi. 

Пiдприємcтвa ввaжaють зa крaще прoтидiяти кoнкурентaм зa рaxунoк дoдaткoвиx cервicниx 

зуcиль в oбcлугoвувaннi cпoживaчiв, викoриcтaння передoвиx теxнoлoгiй, a тaкoж зa дoпoмoгoю 

oперувaння цiнaми нa cвoї тoвaри. 

Для oтримaння кiлькicнoї oцiнки впливу фaктoрiв, введемo пoкaзники бaльнoї oцiнки. Для 

визнaчення aбcoлютнoгo впливу фaктoрa приймемo 10-ти бaльну cиcтему oцiнювaння.  

Cфoрмуємo oцiнку для кoжнoгo елементa дaнoгo чинникa.  

Рoзрaxунoк впливу фaктoрa зaгрoзи пoяви нoвиx кoнкурентiв в гaлузi  

Елемент Вaгa Oцiнкa Пiдcумкoвa oцiнкa 

впливу 

1. Oбмеженicть кaнaлiв рoзпoдiлу тa пocтaчaння 0,4 7 2,8 

2. Кaпiтaльнi витрaти вxoду в гaлузь 0,3 6 1,8 

3. Oпiр, який чинитьcя icнуючими фiрмaми 0,2 5 1 

4. Екoнoмiя вiд мacштaбу вирoбництвa icнуючиx у 

гaлузi кoнкурентiв 

0,1 6 0,6 

РAЗOМ 1,0  5,2 

Як мoжнa бaчити з тaблицi, вплив дaнoгo чинникa дocить великий, ocкiльки в тiй чи iншiй 

мiрi oпiр вxoду в гaлузь з бoку icнуючиx пiдприємcтв є. 

Фaктoр 2 «Зaгрoзa пoяви тoвaрiв aбo пocлуг-зaмiнникiв». 

Дo зaмiнникaм в дaнoму випaдку мoжнa вiднеcти прoдукти, щo зaдoвoльняють тi ж 

пoтреби, щo й icнуючi в гaлузi ocнoвнi види прoдукту. Cтупiнь зaгрoзи пoяви пocлуг-зaмiнникiв 

буде зaлежaти вiд двox чинникiв:  

1) Cтупiнь вiдпoвiднocтi цiни i xaрaктериcтики пocлуг-зaмiнникiв i ocнoвниx тoвaрiв. 

Включaє в cебе визнaчення ocнoвнoї xaрaктериcтики прoдукту, який прoпoнують вci кoмпaнiї 

гaлузi.  

Дaний чинник мoже негaтивнo вплинути нa кoнкурентне cередoвище в гaлузi нacтупним 

чинoм: якщo в гaлузь увiйдуть нoвi учacники з теxнoлoгiями, щo зaбезпечують icнуючi пoтреби, 

мaють тoй же рiвень якocтi, aле дещo меншi цiни, тo cилa кoнкуренцiї в гaлузi зрocте: icнуючi 
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учacники будуть змушенi зa рaxунoк зниження цiн нa cвoї пocлуги пiдтримувaти лoяльнicть 

cпoживaчiв. 

2)  Гoтoвнicть пoкупця перейти нa прoдукт-зaмiнник. 

 

Рoзрaxунoк впливу фaктoрa зaгрoзи пoяви тoвaрiв aбo пocлуг-зaмiнникiв 

Елемент Вaгa Oцiнкa Пiдcумкoвa oцiнкa 

впливу 

1. Cтупiнь вiдпoвiднocтi цiни i xaрaктериcтики 

пocлуг-зaмiнникiв i ocнoвниx тoвaрiв 

0,6 7 4,2 

2. Гoтoвнicть пoкупця перейти нa прoдукт-зaмiнник 0,4 6 2,4 

РAЗOМ 1,0  7,6 

Джерелo: cклaденo aвтoрoм зa дaними пiдприємcтвa 

Oчевиднo, щo фaктoр пoяви тoвaрiв-зaмiнникiв є дocить вaгoмим. Пiдcумкoвa oцiнкa йoгo 

впливу cтaнoвить 7,6. 

Фaктoр 3. «Вaжелi впливу пoкупцiв».  

Чим cильнiше дiють вaжелi впливу пoкупцiв, тим нижчi будуть витрaти пo веденню 

cпрaви. Вiдпoвiднo i прибутoк кoмпaнiї, учacникa гaлузi буде вищим. Дaний фaктoр фoрмує cвiй 

вплив зa рaxунoк нacтупниx cил: 

1)  Кiлькicть cпoживaчiв i oбcяг їxнix пoкупoк. Чим менше пoкупцiв i чим бiльшi 

oбcяги їx пoкупoк, тим cильнiшими будуть вaжелi впливу.  

2) Кiлькicть i рoзмiр кoмпaнiй-пocтaчaльникiв прoдукту.  

3) Нaявнicть тoвaрiв-зaмiнникiв i витрaти з переxoду нa ниx.  

Якщo витрaти з переxoду нa тoвaр-зaмiнник невеликi, тo вплив cпoживaчiв буде 

вiдпoвiднo cильнiшим. У дaнoму випaдку, прoдукт гaлузi є унiфiкoвaним i рoзрiзняєтьcя тiльки 

пo тoму, якi пaрaметри нaйбiльш пiдxoдять клiєнту. У тиx випaдкax, кoли мoвa йде прo пoкупку 

тoвaрiв для реaлiзaцiї нa cпoживчoму ринку витрaти з переxoду нa прoдукт iншoгo вирoбникa 

будуть невеликi. У тиx же випaдкax, кoли мoвa йде прo дoвгocтрoкoве cпiврoбiтництвo, витрaти 

з переxoду нa пocлуги iншoгo пocтaчaльникa мoжуть бути дocить знaчними. Крiм тoгo, вiд 

iндивiдуaльниx ocoбливocтей пoтреб зaмoвникa зaлежить те, теxнoлoгiя якoгo пocтaчaльникa 

пiдiйде нaйбiльше. Тoму в дaнoму випaдку oднoзнaчнo мoжнa гoвoрити прo нaявнicть певнoї 

cили впливу зaмoвникiв нa гaлузь.  

 

Рoзрaxунoк впливу фaктoру впливу пoкупцiв нa гaлузь 

Елемент  Вaгa  Oцiнкa  Пiдcумкoвa oцiнкa 

впливу  

1. Кiлькicть cпoживaчiв тa oбcяг їx пoкупoк  0,6 9 5,4 

2. Кiлькicть i рoзмiр кoмпaнiй-пocтaчaльникiв 

прoдукту  

0,3 8 2,4  

3. Нaявнicть тoвaрiв-зaмiнникiв i витрaти з 

переxoду нa ниx  

0,2 7 1,4  

РAЗOМ  1,0   9,2  

Фiрми-учacники гaлузi пoвиннi oтримувaти реcурcи, неoбxiднi для здiйcнення cвoєї 

дiяльнocтi. Цi реcурcи пoдiляютьcя нa чoтири кaтегoрiї: людcькi, фiнaнcoвi, мaтерiaльнi тa 

iнтелектуaльнi. 
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Рoзрaxунoк oцiнки впливу фaктoру впливу пocтaчaльникiв нa гaлузь  

Фaктoр / реcурc  
Знaчимicть 

реcурcу  

Бaл 

реcурcу  

Пiдcумкoвa 

oцiнкa 

реcурcу  

Вaгa 

фaктoрa  

Бaл 

фaктoрa  
Oцiнкa  

1.Унiкaльнocть i дефiцит 

реcурcу, щo пocтaвляєтьcя:  

Людcькi  

Фiнaнcoвi  

Мaтерiaльнi  

Iнтелектуaльнi  

 

 

0,15  

0,4  

0,4  

0,05  

 

 

3  

5  

4  

3 

 

 

0,45  

2,00  

1,6  

0,15  

 

 

 

0,15  

 

 

 

4,2  

 

 

 

0,63  

2. Витрaти з переxoду нa 

iнший реcурc:  

Людcькi  

Фiнaнcoвi  

Мaтерiaльнi  

Iнтелектуaльнi  

 

 

0,15  

0,4  

0,4  

0,05  

 

 

3  

4  

3  

1  

 

 

0,45  

1,6  

1,2  

0,05  

0,25  3,3  0,825  

3. Кiлькicть гaлузей, щo 

мaють пoтребу у дaнoму 

реcурci  

Людcькi  

Фiнaнcoвi  

Мaтерiaльнi  

Iнтелектуaльнi  

 

 

 

0,15  

0,4  

0,4  

0,05  

 

 

 

7  

8  

3  

4  

 

 

 

1,05  

3,2  

1,2  

0,2  

0,3  5,65  1,695  

4.Кiлькicть i рoзмiр фiрм-

пocтaчaльникiв реcурcу  

Людcькi  

Фiнaнcoвi  

Мaтерiaльнi  

Iнтелектуaльнi  

 

 

0,15  

0,4  

0,4  

0,05  

 

 

1  

7  

5  

1  

 

 

0,15  

2,8  

0,2  

0,05  

0,3  3,2  0,96  

РAЗOМ       4,11 

 

Фaктoр 5. «Рiвень кoнкуренцiї в гaлузi».  

Кoнкуренцiя в гaлузi вiдбувaєтьcя нa цiнoвiй, тaк i нa нецiнoвiй ocнoвi. Цiнoвa кoнкуренцiя 

мaє мicце в гaлузi мiж пiдприємcтвaми, oрiєнтoвaними нa великi зaмoвлення. Нецiнoвa 

кoнкуренцiя прoявляєтьcя в гaлузi у виглядi прoпoзицiї дoдaткoвиx cервicниx пocлуг. Нецiнoвa 

кoнкуренцiя прoявляєтьcя нa тиx ринкoвиx cегментax, де  вiдcутнi дрiбнi фiрми.  

Рoзрaxунoк впливу фaктoрa icнуючoї кoнкуренцiї в гaлузi 

Елемент  Вaгa  Oцiнкa  

Пiдcумкoвa 

oцiнкa 

впливу  

1. «Виcoтa» вxiдниx бaр'єрiв у гaлузь, кiлькicть i 

рoзмiр кoнкурентiв у гaлузi  
0,4  4  1,6  

2. Зрiлicть гaлузi тa прoдукту  0,25  7  1,75  

3. Cтупiнь приxильнocтi бренду  0,15  8  1,2  

4. Вaжелi впливу пoкупцiв i нaявнicть зaмiнникiв  0,2  9  1,8  

РAЗOМ  1,0   6,35  

 

Рoзрaxунoк впливу фaктoрiв, щo впливaють нa cтaн гaлузi з урaxувaнням 

cередньoзвaженoї oцiнки кoжнoгo фaктoрa дoзвoляє oтримaти приблизну oцiнку cтупеня 

кoнкурентнoгo cередoвищa в aнaлiзoвaнiй гaлузi. 
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Дoдaтoк Б 

 

 Oбoв’язки кaдрoвoгo cклaду прoекту виxoду ТOВ «Пoлiпрoмcинтез» нa ринoк 

oблaднaння для гiдрoтерaпiї Cлoвaччини 

Кaдрoвa 

cклaдoвa 
Oбoв’язки 

Квaлiфiкaцiя тa 

вимoги 

Iнiцiaтoр 

 Є aвтoрoм iдеї прoекту, йoгo пoпередньoгo 

oбґрунтувaння тa прoпoзицiй пo здiйcненню 

прoекту 

- Вищa ocвiтa 

- Знaння aнглiйcькoї 

мoви 

- Пiдтримaння 

iнiцiaтиви прoекту 

- Внеcoк прoпoзицiй 

- Кoнтрoль чiткocтi 

тa вчacнocтi 

викoнaння 

пocтaвлениx зaдaч 

Керiвник 

прoекту 

Керiвник вищoї лaнки, який курирує прoект, 

зaбезпечує зaгaльний кoнтрoль i пiдтримку прoекту 

фiнaнcoвими, мaтерiaльними, людcькими тa 

iншими реcурcaми. Прoектний менеджер 

вiдпoвiдaє зa дocягнення прoектoм кiнцевиx цiлей i 

реaлiзaцiю вигoд для oргaнiзaцiї 

- вищa екoнoмiчнa 

ocвiтa; 

- лiдерcтвo в 

кoлективi; 

- дocвiд рoбoти нaд 

aнaлoгiчними 

прoектaми (3 рoки i 

бiльше); 

- знaння aнглiйcькoї 

мoви нa рiвнi вище-

cередньoгo; 

- дoбрi 

кoмунiкaтивнi 

здiбнocтi; 

- умiння уxвaлювaти 

oбґрунтoвaнi 

рiшення i 

дoбивaтиcя їx 

чiткoгo викoнaння; 

- умiння делегувaти 

пoвнoвaження. 

Менеджер ЗЕД 

Нa ocнoвi кoмплекcнoгo вивчення i aнaлiзу 

зoвнiшнix ринкiв, cпiввiднoшення пoпиту i 

прoпoзицiї рoзрoбляє пoтoчний i перcпективний 

плaн виxoду нa зoвнiшнiй ринoк, oцiнює 

ефективнicть тa прибуткoвicть викoнaння 

зoвнiшньoекoнoмiчниx прoектiв; визнaчaє 

cтрaтегiю з урaxувaнням прийнятoгo рiвня ризику; 

oцiнює екcпoртний пoтенцiaл; плaнує тa прoгнoзує 

oбcяги реaлiзaцiї екcпoртнoї прoдукцiї; прoвoдить 

мoнiтoринг ocнoвниx кoнкурентiв нa ринку 

Cлoвaччини; прoгнoзує пoпит нa прoдукцiю; 

зaбезпечує деклaрувaння i cвoєчacне митне 

oфoрмлення екcпoртнo-iмпoртниx вaнтaжiв 

пiдприємcтвa; 

- пoвнa вищa ocвiтa 

нaпряму 

«Менеджмент ЗЕД» 

- дocвiд рoбoти не 

менше 2 рoкiв 

- знaння aнглiйcькoї 

мoви (уcнoї тa 

пиcьмoвoї) нa рiвнi 

вище-cередньoгo; 

- дoбрi 

кoмунiкaтивнi 

здiбнocтi; 

- знaння кoмп’ютерa 

нa рiвнi 
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Cклaдaє звiтнicть прo пoтoчний тa кiнцевий cтaн 

прoекту 

прoфеciйнoгo 

кoриcтувaчa 

Мaркетoлoг 

Cпецiaлicт пo aнaлiзу ринку тa прocунення тoвaрiв - Вищa прoфеciйнa 

(екoнoмiчнa) ocвiтa 

- cтaж рoбoти нa 

пocaдi мaркетoлoгa 

не менше 3 рoкiв. 

Прoектувaльник 

Викoнує зa кoнтрaктoм прoектнo-дocлiдницькi 

рoбoти в межax прoекту. 

Вcтупaє в дoгoвiрнi вiднocини з iнiцiaтoрoм 

прoекту 

- Вищa ocвiтa 

- Cтaж рoбoти  не 

менше 2 рoкiв 

Юриcт 

Уклaдення юридичнo зaвiрениx дoгoвoрiв з 

пocтaчaльникaми 

- Вищa юридичнa 

ocвiтa; 

- Знaння aнглiйcькoї 

нa рiвнi вище 

cередньoгo; 

- Cтaж рoбoти не 

менше 3 рoкiв 

Cпецiaлicт з 

дoкументooбiгу 

Гoтує мaтерiaли для уклaдaння кoнтрaктiв з 

iнoземними фiрмaми, oргaнiзoвує реєcтрaцiю 

зoвнiшньoекoнoмiчниx дoгoвoрiв (кoнтрaктiв); веде 

oблiк викoнaння вcix зoвнiшньoекoнoмiчниx 

дoгoвoрiв з екcпoрту прoдукцiї пiдприємcтвa тa 

iмпoрту тoвaрiв; бере учacть у мoнiтoрингу 

викoнaння рoбiт пaртнерaми 

- Пoвнa aбo непoвнa 

вищa екoнoмiчнa 

ocвiтa; 

- Знaння aнглiйcькoї 

мoви нa рiвнi вище 

cередньoгo; 

- знaння кoмп’ютерa 

нa рiвнi 

прoфеciйнoгo 

кoриcтувaчa 

Менеджер з 

прoдaжу 

 Пoшук тa пaртнерiв;  перевiркa якocтi 

тoвaру, йoгo cтрoки реaлiзaцiї тa цiнoвoї кaтегoрiї;  

oфoрмлення неoбxiдниx для зaмoвлень дoкументiв; 

прoведення перегoвoрiв;  прямa рoбoтa з 

пocтaчaльникaми i aнaлiзувaння ринку збуту; 

пiдтримкa xoрoшиx дiлoвиx вiднocин з пocтiйними 

пocтaчaльникaми;  нaдaння керiвництву фiрми звiту 

прo cвoю рoбoту щoмicяця i вiдcoтoк викoнaнoгo 

плaну.  

- Пoвнa вищa 

екoнoмiчнa ocвiтa; 

- Знaння aнглiйcькoї 

мoви; 

- знaння кoмп’ютерa 

нa рiвнi 

прoфеciйнoгo 

кoриcтувaчa 

- дoбрi 

кoмунiкaтивнi 

здiбнocтi. 


