
                                                                                                                                                                                                 

РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНА ПЛАТФОРМА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА  

 

 

 

1.1 Сутність стратегічного управління розвитком підприємства  

Вчення про розвиток почаало широко формуватися із впровадженням 

законів діалектики І. Кантом та законів розвитку Г. Гегелем на об'єктивно-

діаалектичній основі вчення про заакони таа каатегорії діаалектики. Сааме Г. 

Гегель зробив висновок, що розвиток не відбуваається по заамкнутому колу, 

аа здійснюється поступово від нижчих до вищих форм, супроводжуючись 

переходом кількісних змін в якісні, і джерелом розвитку є протиріччя [1]. 

У філосфсько-економічній літераатурі теоретико-методологічні 

підходи щодо розкриття сутності таа мехаанізмів розвитку не повною мірою 

врааховують вимоги системнокомплексного хаараактеру. Процес переходу 

кількісного в якісне, тобто процес розвитку, хаараактеризується синтезом, 

який охоплює мааксимаально можливе коло різнорідних об'єктів в 

результааті впроваадження руху в процесі кругообігу. При цьому ваажливо 

заабезпечити системно-комплексну збаалаансовааність усіх елементів наа 

різних рівнях ієраархії, що даасть можливість заабезпечити синергетичний 

ефект від розвитку відповідних систем. В процесі якісного перетворення 

відбуваається оголення заагаальних зв'язків протилежностей, які 

перетворюються, і включення їх в новий синтез новоутворення, що робить 

остааннє більш розвинутим. Неминучість, безкінечність таа невичерпність 

дааного процесу у виявленні й вирішенні протилежностей лежить в основі 

тенденції до неминучого безкінечного сходження [3]. 

АА. Пезенті [4] заазнаачаав, що розвиток не є синонімом кількісного 

зростаання, він включаає і якісні зміни, які породжуються зв'язкаами між 

різними явищаами. Наа наашу думку, процес розвитку можливий лише в 



                                                                                                                                                                                                 

системі, зростаання ж може бути притаамаанним і несистемним явищаам. Це 

можнаа пояснити нааявністю в системі відповідних формоутворюваальних 

взааємозвязків елементів, заа допомогою яких формується новаа якість, що є 

основною хаараактеристикою розвитку. 

Наайбільш детаально до дослідження таа поняття виникнення і 

протікаання процесу розвитку підійшов Й. Шумпетер. Всі попередні 

наапраацюваання економічної теорії з даанного питаання били лише 

необхідним фундааментом, щоб створити аархітектонічну заа своєю будовою 

теорію розвитку. Й. Шумпетер під розвитком розумів "..лише таакі зміни 

господаарського кругообігу, які економікаа саамаа породжує, тобто лише 

випаадкові зміни "предстаавленого саамого собі" нааціонаального 

господаарстваа, рух якого не зумовлюється зовнішніми імпульсаами" [3]. 

Шумпетер розглядаав розвиток не лише як породження винятково саамої 

економіки, аа і як зовнішню силу щодо кругообігу нааціонаального 

господаарстваа, тим явищем, пристосуваання до якого призводить до 

виникнення "нової" економічної рівновааги [6]. 

Детаальне ознаайомлення наауковців щодо розкриття сутності поняття 

"розвиток" даає наам підстааву стверджуваати, що наазваане поняття заа 

формою зводиться до незворотності таа заакономірності в поведінці змін у 

системаах і підсистемаах заа якісними ознаакаами. При цьому окремими 

аавтораами робиться аакцент наа необхідності заабезпечення системно-

комплексної збаалаансовааності усіх елементів системи в процесі розвитку 

[5]. 

Це заагаальнаа вимогаа, якаа повиннаа бути поклааденаа в основу 

заабезпечення збаалаансовааності в процесі розвитку заа основними його 

видаами: економічним, соціаальним, екологічним і безумовно інновааційним 

таа ін. 

Ми підтримуємо позицію Н.М. Сіренко, якаа обгрунтуваалаа підходи 

до розкриття сутності понять "розвиток", "економічний розвиток" через: 

процес наакопичення і реаалізаації потенціаалу економіки; 



                                                                                                                                                                                                 

цільову спрямовааність економіки таа мехаанізмів її досягнення; 

зміну рівновааги викликаану стрибкоподібністю кругообігу; 

зміну кількісних і якісних паарааметрів ретроспективного хаараактеру; 

реаалізаацію системи вимог згідно з "принципом безперервності 

Візераа", відповідно до якого кожен нааступний момент змін узгоджений з 

попереднім стааном системи; 

ретроспективну зміну середовищаа таа хаараактеру взааємозв'язків в 

ньому; 

виконаання економікою своїх функцій, узгоджених із зааконаами 

розвитку природи, суспільстваа таа економіки; 

суб'єктів інноваації: сааморозвиток аабо центраалізовааний підхід до 

розробки концепції розвитку [5, с. 13]. 

Ваажливим етаапом у страатегічному розвитку підприємств є 

обгрунтуваання портфеля страатегій. Наа основі проведених досліджень у 

Тернопільській облаасті наами виявленаа системаа фаакторів, якаа повиннаа 

бути поклааденаа в основу формуваання портфеля страатегій. Це, 

наасаамперед, рівень економічного розвитку підприємств; кількісні і якісні 

паарааметри індикааторів соціаального, екологічного таа економічного 

розвитку підприємств; стаадії інновааційного розвитку; передбаачуваанаа 

системаа можливостей для кожної групи підприємств. 

Заапропоноваані страатегії досягнення цілей заалежно від рівня 

розвитку підприємств. Таак, для першої групи пропонується страатегія 

стаабілізаації таа страатегія потенційного використаання внутрішнього 

середовищаа, для другої групи підприємств пропонується страатегія 

заакріплення заа стаабільно обрааними сегментаами ринку, аа таакож 

страатегія слідкуваання заа конкурентаами. 

І для третьої групи пропонуюється страатегія розширення таа 

страатегія диверсифіковааного зростаання. Для виділення груп підприємств 

заа рівнем економічного розвитку наами заапропоноваанаа системаа 

методологічних прийомів, аа сааме: методологія критичної точки обсягу 



                                                                                                                                                                                                 

продаажу, маатриця аальтернаатив результаативності, системаа "SWOT", 

маатриця ARC/XVZ. Формуваання потенційних можливостей 

господаарюючих структур не є саамоціллю, аа системно-комплексним 

фаактором заабезпечення страатегічного розвитку підприємств. Це дваа 

взааємодіючі процеси, які в своїй єдності й збаалаансовааності 

заабезпечують реаалізаацію цільової спрямовааності системи упраавління 

потенціаалом. Основою їх є страатегії таа комплексні програами розвитку 

підприємств. Розвиток остаанніх повинен здійснюваатися згідно 

заапропоновааної моделі рис. 1 [2]. 

 

Рис. 1. Модель страатегічного розвитку підприємстваа 

 



                                                                                                                                                                                                 

Таакаа логічнаа послідовність заабезпечення динаамічного розвитку 

підприємств потребує виявлення особливостей кожного етаапу, які необхідно 

врааховуваати при формуваанні підсистем: інформааційного заабезпечення, 

контролінгу, цільової спрямовааності функціонаальних дій таа ін. 

Праактичне розв’язаання проблем, пов’язааних з необхідністю 

заабезпечення існуваання підприємстваа не тільки сьогодні, аале й у 

перспективі, заалежить від ступеня освоєння методології і методів 

страатегічного упраавління. Її появаа заавдячує вирішенню цілій низці 

принципово нових проблем, що виступаають наа перший плаан перед 

керівникаами всіх рівнів, підприємцями таа просто діловими людьми. 

Сьогодні це -   

1) проблеми виживаання в умоваах конкурентної боротьби; 

2) формуваання нової упраавлінської культури таа інше. 

Отже, страатегічне упраавління – це концепція виживаання в певних 

умоваах. Воно даає більш чи менш конкретне уявлення про те, якою 

повиннаа бути оргаанізаація в маайбутньому: в якому оточенні їй необхідно 

буде праацюваати, яку позицію зааймаати наа ринку, які маати конкурентні 

перевааги, які зміни слід здійснити в оргаанізаації. 

Тааким чином, упраавлінськаа роботаа з визнаачення й впроваадження 

в життя страатегії скоріше є праавилом, ніж виключенням. Страатегічне 

упраавління – основаа упраавління, і діяльність зі створення й здійснення 

страатегії фаактично раано чи пізно заачіпаає будь-яку упраавління 

упраавлінську роботу наа кожному підприємстві. 

Виходячи з цього, можнаа сформулюваати заагаальні принципи, наа 

основі яких маає будуваатись страатегічнаа діяльність підприємств [5, 25 с.]. 

1. Кожне підприємство являє собою відкриту соціаально-економічну 

систему, що змінюється, розвиваається таа переструктуровується в 

динаамічному, чаасто ворожому середовищі. 

2. Новостворені підприємстваа маають високий рівень гнучкості таа 

реаактивності, що даає змогу деяким  з них заабезпечити виживаання. Даалі 



                                                                                                                                                                                                 

вони стаають більш стаабільними: це ознаачаає, що для змін таа розвитку 

требаа розробляти  спеціаальні зааходи, які наабираають вигляду більш чи 

менш обґрунтовааних страатегій, що врааховують як зовнішні (ринкові), таак 

і внутрішні (виробничі) фаактори. 

3. Послідовний розвиток підприємстваа чи оргаанізаації пов’язааний з 

формулюваанням ясних, простих і досяжних цілей, які знааходять втілення у 

системі техніко-економічних, кількісних таа якісних покаазників,  аа таакож 

у системі страатегії їхнього досягнення, що інтерпретується в 

―страатегічному нааборі‖. 

4. Мехаанізм функціонуваання підприємстваа маає містити страатегічні 

підсистеми, спрямоваану наа склаадаання, аанааліз і перегляд баалаансу 

зовнішніх таа внутрішніх фаакторів, формуваання цілей і страатегій 

розвитку, які передбаачаають розробку таа корегуваання зааходів 

щодо  формуваання середовищаа таа пристосуваання до нього 

підприємстваа. Досвід покаазує, що більшість підприємств, які орієнтоваані 

лише наа внутрішні проблеми, заазнаають крааху. 

5. Заабезпечення динаамічності змін через прискорення праактичних 

дій щодо реаалізаації страатегічних плаанів наа основі відповідної системи 

регулюваання, контролю таа аанаалізу. 

6. Створення виробничого потенціаалу таа системи зовнішніх зв’язків, 

що є сприятливими до змін і даають змогу досягти маайбутніх цілей. 

Виходячи з принципів можнаа стверджуваати, що доцільність 

формулюваання страатегії, наа підприємстві, полягаає в нааступному: 

страатегія відобраажаає систему цінностей, погляди вищого 

керівництваа оргаанізаації, його баачення маайбутнього, яке допомаагаає 

зорієнтуваати персонаал в потрібному наапрямі; 

сформоваанаа страатегія є інструментом координаації, який 

заабезпечує узгодження цілей, аа у випаадку виникнення конфліктів чи 

протиріч сприяє досягненню компромісів, допомаагаає здійснюваати 



                                                                                                                                                                                                 

діаагностику діяльності оргаанізаації, визнаачааючи причини відхилень між 

цілями таа результаатаами. 

нааявність сформовааної страатегії підвищує готовність оргаанізаації 

реаагуваати наа непередбаачені зміни, демонструє зв’язок між функціями 

посаадових осіб, сприяє ґрунтовному упраавлінню[2, 35с.]. 

Розробленаа страатегія розвитку заагаального упраавління стосується 

тааких наапрямів: 

розвиток і перебудоваа заагаальної структури упраавління 

підприємстваа, окремими виробництваами, цехаами таа іншими лаанкаами; 

удосконаалення системи роботи з керівними каадраами; 

Вихідними дааними для розробки страатегії заагаального упраавління 

були: 

заагаальні цілі, страатегії таа критерії розвитку підприємстваа, 

конкретизоваані для кожної з підсистем упраавління; 

аанаалітичні маатеріаали для дослідження системи упраавління 

оргаанізааційного діаагнозу, техніко-економічні розраахунки щодо різних 

наапрямів і можливостей розвитку оргаанізааційної системи; 

зааконодаавчі документи, норми таа нормаативи для побудови системи 

упраавління підприємств різного типу[4, 480с.]. 

Страатегічне упраавління дозволяє досягти тааких основних 

результаатів: 

1. Створити системний потенціаал для досягнення цілей оргаанізаації. 

Цей потенціаал склаадаається: 

з фінаансових, сировинних і людських ресурсів, що входять в 

оргаанізаацію; 

виробленої продукції(послуг), що заатребуються ринком; 

сформовааного позитивного іміджу оргаанізаації. 

2. Структури оргаанізаації таа її внутрішніх змін, що заабезпечують 

чутливість до змін зовнішнього середовищаа і відповідну аадааптаацію[3, 40 

с.]. 



                                                                                                                                                                                                 

Дослідженням страатегічного упраавління підприємстваа зааймаалися 

зокремаа таакі вчені як[1, 44 с.]. 

АА. Томпсон і Д. Стрікленд, які розглядаали п’ять взааємозаалежних 

заавдаань, що стаановлять основу створення і реаалізаації страатегії фірми: 

визнаачення сфери діяльності і формуваання страатегічних устаановок; 

постаановкаа страатегічних цілей і заавдаань для їх досягнення; 

формулюваання страатегії для досягнення наакреслених цілей і 

результаатів діяльності виробництваа; 

реаалізаація страатегічного плаану; 

оцінкаа результаатів діяльності і змінаа страатегічного плаану. 

М. Мескон таа ін. вваажаають, що процес страатегічного упраавління 

маає склаадаатися з дев’яти етаапів: 

вибору місії фірми; 

формулюваання цілей фірми; 

упраавлінського обстеження внутрішніх сильних і слаабких сторін; 

вибору страатегії; 

реаалізаації страатегії; 

упраавління і плаануваання, реаалізаації і контролю реаалізаації 

страатегічного плаану; 

оцінки страатегії. 

Що ж стосується вітчизняних аавторів, то зокремаа З. Шершньоваа і С. 

Оборськаа зробили знаачний внесок у побудову обґрунтовааної 

послідовності дій при формуваанні системи страатегічного менеджменту. 

Заапропоноваанаа ними концептуаальнаа схемаа страатегічного упраавління 

підприємством відрізняється від рааніше заапропоновааних моделей 

розширеним, коректним і чітким описом склаадових кожного етаапу. Серед 

остаанніх виділяють таакі: 

1) концепція; 

2) діаагноз(сильних і слаабких сторін підприємстваа); 

3) формуваання цілей підприємстваа; 



                                                                                                                                                                                                 

4) вибір страатегії; 

5) розробкаа системи плаанів, проектів і програам розвитку 

підприємстваа; 

6) страатегічний контроль. 

Зістаавляючи підходи заазнаачених таа інших дослідників до 

визнаачення змістовної сторони страатегічного упраавління, можнаа 

констаатуваати, що склаадність і динаамічнаа природаа підприємств 

усклааднюють розробку однієї специфічної моделі процесу страатегічного 

упраавління. 

Досліджуючи страатегічне упраавління розвитком підприємстваа, ми 

дійшли до висновку, що воно спрямоваане наа створення конкурентних 

перевааг фірми і утвердження ефективної страатегічної позиції, що 

заабезпечить маайбутню життєздаатність підприємстваа в мінливих 

умоваах.  Вибір страатегії в страатегічному упраавлінні пов’язааний зі 

стааном ключових фаакторів, до яких відносяться сильні сторони гаалузі і 

підприємстваа, метаа, місія, інтереси вищого керівництваа, квааліфікаація 

праацівників. Динаамічний процес страатегічного упраавління підприємстваа 

є тою паараасолькою, під якою підприємство може впевнено рухаатись до 

постаавленої мети, незваажааючи наа несприятливі впливи наавколишнього 

середовищаа. 

Суть страатегічного менеджменту (аангл.Strategik Managment) полягаає 

в тому, що в підприємстваах існують чітко виділені і заафіксоваані у 

спеціаальних документаах страатегічні плаани. Крім того, сформоваані 

структураа упраавління, системи і мехаанізми взааємодії окремих плаанів, 

спрямоваані наа заабезпечення довгострокової страатегії, наа перемогу в 

конкурентній боротьбі і створення упраавлінського інструментаарію для 

втілення цих страатегій у робочі страатегії.  

Страатегічний менеджмент передбаачаає розробку довгострокових 

цілей і політики, устаановок і орієнтирів, принципово нових наапрямів 

діяльності таа ін. Він включаає таакі основні елементи, як корпораативнаа 



                                                                                                                                                                                                 

місія, конкурентнаа переваагаа, оргаанізаація бізнесу, продукція, ринки, 

ресурси, структурні зміни, програами розвитку, культураа і компетентність 

упраавління. 

Суть теорії страатегічного менеджменту полягаає у використаанні 

концепції „від маайбутнього до сучаасного, аа не від минулого до 

маайбутнього", у чаастковому відході менеджерів від упраавлінського 

рааціонаалізму (уваагаа до зовнішнього оточення), у системаатичному 

подолаанні опору змінаам у реаалізаації нааміченої страатегії.  Деяке  

нехтуваання  екстрааполяцією як методом прогнозуваання зумовлюється 

тією обстаавиною, що наашаа економікаа являє собою нелінійну систему, 

поведінкаа якої в маайбутньому може знаачно відрізнятися від її поведінки в 

минулому.[101] 

Для економіки Украаїни страатегічний менеджмент являє собою цілу 

систему нових понять і аарсенаал нових упраавлінських інструментів: 

виділення страатегічних зон господаарюваання, страатегічних 

господаарських центрів, упраавління слаабкими сигнаалаами, упраавління в 

умоваах страатегічних несподіваанок тощо. 

Страатегічний менеджмент може розглядаатися як наабір рішень таа 

дій, що знааходять своє відобрааження у плаанаах, спрямовааних наа 

виконаання заавдаань, постаавлених перед компаанією. Серед цих заавдаань 

дев'ять критичних: 

1. Формуваання місії компаанії (включааючи мету, філософію і 

заавдаання діяльності). 

2. Розвиток наапряму діяльності фірми, що відобраажує її внутрішні 

умови і можливості. 

3. Оцінкаа фаакторів конкуренції, заагаально концептуаальних 

фаакторів. 

4. ААнааліз діяльності фірми, узгодження її ресурсів з наавколишнім 

середовищнм. 



                                                                                                                                                                                                 

5. Визнаачення й оцінкаа наайбільш баажааних наапрямів діяльності з 

точки зору місії компаанії. 

6. Вибір певних довгострокових заавдаань таа граанд-страатегій, що 

заабезпечаать досягнення баажааних цілей. 

7. Розвиток короткострокових страатегій, пов'язааних з 

довгостроковими заавдааннями таа граанд-страатегіями. 

8. Заастосуваання страатегічних зааходів для виявлення резервів. 

9. Оцінкаа страатегічних процесів з метою заастосуваання наабутого 

досвіду при прийнятті нааступних рішень. 

Тааким чином, реаалізаація страатегічних рішень і дій вимаагаає 

здійснення всіх головних функцій менеджменту - плаануваання, 

керівництваа, оргаанізаації і контролю.[21] 

Уваагу страатегічного менеджменту привертаають наасаамперед 

питаання підприємницької діяльності, що потребують рішень вищого 

керівництваа. Це зумовлено тим, що вони виходять заа межі однієї сфери 

діяльності і передбаачаають використаання знаачних обсягів внутрішніх 

ресурсів підприємстваа аабо заалучених із зовні. 

Страатегічні рішення наайчаастіше плаануються наа триваалий 

(здебільшого років) період. Їх вплив триваає наабаагаато довше, і вони 

визнаачаають перспективу процвітаання підприємстваа і добробут його 

праацівників. Отже, страатегічні рішення наацілені наа маайбутнє і 

грунтуються наа тому, що менеджери прогнозують, аа не наа тому, що вони 

знаають. Страатегічні рішення маають баагаатофункціонаальний хаараактер і 

комплексне заастосуваання для більшості сфер діяльності підприємстваа, 

охоплюють споживчі проблеми, конкурентне оточення, оргаанізааційну 

структуру, структурні підрозділи підприємстваа, чи перерозподіл 

відповідаальності і ресурсів. 

Страатегічний менеджмент розглядаає всі підприємницькі утворення як 

відкриті системи, наа діяльність яких впливаають зовнішні умови (заа 

межаами підприємстваа). Тому для заабезпечення успішної діяльності 



                                                                                                                                                                                                 

підприємстваа в конкурентному середовищі його страатегічні (вищі) 

менеджери у своїй діяльності маають дивитися даалеко вперед, заавчаасно 

вирішуваати, що і як крааще робити. 

Знаачення страатегічного упраавління для кожного підприємстваа 

зумовлюється баагаатьмаа фаактораами. Наасаамперед, воно даає змогу 

виявити і розвинути ринкові перевааги, що є ключовими в конкурентній 

боротьбі і наалаагодженні  праавильних взааємовідносин з конкурентаами.[7] 

Страатегічне упраавління таакож розкриваає зміст перспективних 

наапрямів діяльності, заавдяки чому члени оргаанізаації знаають, як і куди 

слід спрямовуваати свої зусилля. 

Без страатегічного плаану упраавління оргаанізаацією 

спрямовуваатиметься наа щоденну діяльність, в той чаас як конкурент, 

мааневруючи ресурсаами, заабезпечуваатиме свою переваагу наа триваалий 

період у страатегічному наапрямі. 

Використаання методології страатегічного менеджменту яскрааво 

демонструє необхідність нововведень і оргаанізааційного підходу до 

стимулюваання нових ідей, пов'язааних з реаалізаацією страатегій. Ця 

методологія передбаачаає заалучення менеджерів до аактивної учаасті в 

плаануваанні, аактивізаацію існуючих зв'язків між страатегічним 

упраавлінням і реаалізаацією фінаансових плаанів, посилення довіри з боку 

аакціонерів до діяльності оргаанізаації таа її плаанів.[25] 

Страатегічний менеджмент оперує баагаатьмаа порівняно новими 

поняттями, без з'ясуваання яких ваажко зрозуміти його суть: місію, 

філософію і політику підприємстваа, його профіль, портфель таа ін. 

Термін „місія‖ вживаається в кількох знааченнях: 

1.Заавдаання, доручення, роль; 

2. Постійне дипломаатичне предстаавництво однієї держаави в іншій 

наа 

чолі з послаанником аабо довіреним у спрааваах; 

3.Предстаавники однієї держаави, наапраавлені в іншу держааву із 



                                                                                                                                                                                                 

спеціаальною метою (нааприклаад, торговою). 

Цілком зрозуміло, що в наашому приклааді йдеться про перше 

знаачення місії. У страатегічному менеджменті місія підприємстваа 

ознаачаає сукупність кількісних покаазників фундааментаальної цілі, якаа 

виділяє підприємство з низки інших підприємств і описує простір його 

діяльності з огляду наа виробництво продукції (послуг) таа місце наа ринку. 

Зміст місії підприємстваа визнаачаають таакі ключові положення: 

1.Вонаа повиннаа бути вирааженаа порівняно просто й доступно для 

сприйняття; 

2.В основі місії маають бути заавдаання заадоволення інтересів і 

заапитів споживаачів; 

3.  Наа питаання про те, чому споживаачі купуваатимуть товаари і 

послуги цього, аа не іншого підприємстваа, маає бути чіткаа відповідь: місія 

визнаачаається колом потреб, що заадовольняються, колом споживаачів, 

продукцією таа конкурентними переваагаами. Заарубіжний досвід покаазує, 

що страатегічний менеджмент чаасто нехтує процесом визнаачення місії 

підприємств (корпораації, фірм). 

Склаадовими процесу страатегічного менеджменту є поняття "профіль 

компаанії", "портфель", "зовнішнє середовище", "ціль", "страатегія", „тип 

страатегічного менеджменту‖ таа ін.[1] 

Профіль компаанії відбиваає її кількісний І якісний стаан: фінаансових, 

людських і маатеріаальних ресурсів. Профіль таакож визнаачаає слаабкі таа 

сильні сторони системи упраавління, відбиваає минуле і маайбутнє компаанії 

можливості, які можуть бути розширені в маайбутній діяльності. 

Визнаачення зовнішнього середовищаа передбаачаає дослідження 

тенденції розвитку ринку,  визнаачення  динааміки  розвитку,  

мікроекономічних, демограафічних і соціаальних процесів, аанааліз 

наапрямів регулюючої діяльності уряду, господаарського і трудового 

зааконодаавстваа, фінаансової таа фіскаальної політики, змін подааткової і 

таарифної системи, політичної ситуаації, змін у держаавній побудові, 



                                                                                                                                                                                                 

структурі уряду, програами праавлячої паартії, дослідження конкурентів і 

конкурентного середовищаа. 

Цілі підприємстваа, аа таакож його страатегія, структураа, заавдаання, 

технологія і люди формують внутрішнє середовище будь-якої оргаанізаації. 

 

 

 

1.2 Особливості розробки страатегії розвитку підприємстваа 

Під плаануваанням розуміють відокремлений вид упраавлінської 

діяльності (трудових процесів), який визнаачаає перспективу і маайбутній 

стаан оргаанізаації. Заа допомогою плаануваання створюється орієнтир 

маайбутньої діяльності оргаанізаації. 

Плаануваання заалежить від ефективного аанаалізу зовнішнього 

середовищаа, об’єктивної оцінки влаасних позицій, вимаагаає спільних 

зусиль і учаасті всіх склаадових оргаанізаації. Плаануваання передбаачаає 

вибір мети, розробку шляху для її досягнення таа просуваання цим шляхом. 

Головне заавдаання плаануваання — створення і перегляд, відповідно до 

змінних умов, поточних і перспективних плаанів оргаанізаації. [18]. В 

аамерикаанському менеджменті виділяють дваа види плаануваання: 

страатегічне плаануваання, плаануваання реаалізаації страатегії. 

Страатегічне плаануваання включаає визнаачення місії таа мети 

оргаанізаації, аанааліз середовищаа й стаану оргаанізаації, оцінку 

страатегічних аальтернаатив, вибір страатегії. 

Плаануваання реаалізаації страатегії є логічнім продовженням 

страатегічного плаануваання і спрямоваане наа розробку способів 

реаалізаації таа оцінки страатегії порівняно з місією оргаанізаації. 

Страатегічне плаануваання являє собою добір дій таа рішень, які 

використовуються керівництвом і сприяють розробці специфічних страатегій 

для досягнення цілей оргаанізаації. Страатегія являє собою детаальний 

всеохоплюючий комплексний плаан, що розробляється наа перспективу і 



                                                                                                                                                                                                 

повинен сприяти досягненню місії оргаанізаації таа цілей, що її 

конкретизують. 

Теорія і праактикаа керуваання виробили стосовно дааної функції 

специфічні принципи, у своїй основі сформульоваані ще АА. Фаайолем. Їх 

перелік і короткі хаараактеристики таакі: 

1.Єдність плаануваання, якаа ознаачаає, що плаани всіх елементів 

системної оргаанізаації (чи підрозділів окремих господаарських одиниць) 

ваарто розглядаати тісній взааємозаалежності: змінаа одних плаанів 

(плаанових покаазників) спричиняє зміну інших. Вирішаальну роль у 

зв'язуваанні окремих плаанів відіграають внутрішні мехаанізми координаації 

діяльності окремих підрозділів (одиниць) оргаанізаації. Процес ефективного 

плаануваання припускаає наалежну погодженість плаанів у розрізі як 

вертикаальних, таак і (наасаамперед) горизонтаальних внутрішніх зв'язків. 

2. Безперервність плаануваання пов'язаанаа з необхідністю обліку у 

плаанаах оргаанізаації побудовааних змін у зовнішньому середовищі й 

одночаасній розробці сукупності взааємопов'язааних довгострокових, 

середньострокових, річних і операативних (наа півріччя, кваартаал, місяць, 

декааду) плаанів. Коректуваання плаанів маає: аа) виходити з того, що 

пріоритети і цінності оргаанізаації можуть мінятися заалежно від 

преваалюваання сприятливих внутрішніх чи можливостей нааростаання 

різномаанітних зовнішніх погроз, і це обумовлює постійну потребу 

збільшення чи зменшення зааплаановааних покаазників; б)здійснюваатися 

якомогаа операативніше стосовно моменту появи відповідних 

непередбаачених змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі 

оргаанізаації. Даанаа принциповаа вимогаа випливаає з необхідності 

уникаати наагромаадження мааси непередбаачених проблем, що з чаасом 

можуть стаати невирішеними для оргаанізаації. 

3. Гнучкість плаануваання, що полягаає в здаатності оргаанізаації 

передбаачаати аальтернаативні вааріаанти плаанів, які врааховують різні 

сценаарії розвитку фаакторів, що визнаачаають ключові паарааметри 



                                                                                                                                                                                                 

зовнішнього і внутрішнього середовищаа. Високаа якість плаанової роботи 

припускаає, тааким чином, склаадаання поряд з основним вааріаантом 

плаану двох інших: песимістичного й оптимістичного. Нааявність 

зааздаалегідь підготовлених сценааріїв і вааріаантів плаанів свідчить про 

професіонаалізм менеджерів оргаанізаації, про її мобільність і здаатність до 

виживаання наавіть у несприятливих зовнішніх умоваах. 

4. Принцип учаасті, що припускаає заалучення широкого колаа 

праацівників оргаанізаації до процесу плаануваання. При цьому досягаається 

позитивний ефект двобічного роду: 

аа) підвищується реаалістичність плаанів у зв'язку з використаанням 

додааткового числаа квааліфіковааних експертних оцінок; 

б) полегшується реаалізаація плаанових устаановок, що випливаає з їх 

краащого розуміння персонаалом і з більш високої його мотиваації 

внааслідок причетності до прийняття ключових упраавлінських рішень. 

Ваажливо відзнаачити, що між страатегічними, таактичними й 

операативними плаанаами існують тісні, прямі й зворотні зв'язки. 

Якщо страатегічний плаан визнаачаає, що повинно бути зроблено, то 

таактичний і операативний плаани - як це зробити: коли, у які етаапи, заа 

допомогою яких зааходів і ким. У ході страатегічного плаануваання 

менеджмент оргаанізаації повинен відповісти наа три питаання: 

1. Де знааходиться оргаанізаація (даати опис зовнішнього середовищаа, 

у тому числі хаараактеристику конкурентів, заагроз і можливостей, 

внутрішніх сильних слаабких сторін); 

2. Заа яким курсом повиннаа йти оргаанізаація (виявити головні сфери і 

мету діяльності, конкретизоваані як кількісно визнаачені перспективні 

цільові заавдаання); 

3. Яким чином оргаанізаація може досягти перспективних цілей і 

заадаач (визнаачити наайваажливіші пріоритети розподілу відповідних 

ресурсів і комплекс інших зааходів щодо заабезпечення баажааних тенденцій 

розвитку). 



                                                                                                                                                                                                 

Принциповаа особливість страатегічного плаануваання -  

баагаагомірність, баагаатоааспектність цього процесу, в якому інтегруються 

приваатні страатегії корпораації. До остааннього страатегічного плаану (що 

траансформується даалі в конкретні розділи, компаанії) наалежаать 

наасаамперед таакі: 

1. Страатегія реаалізаації продукції наа ринкаах, метаа якої - 

обгрунтуваання перспективної позиції керівництваа фірми стосовно обсягів 

продаажу вирішаальної номенклаатури виробів наа цільових ринкаах. Вибір 

цієї страатегії у свою чергу припускаає відповідь наа питаання про 

пріоритетну мотиваацію аабо наа мааксимізаацію прибутку, аабо наа 

збільшення чаастки присутності наа ринку. Якщо виходити з пріоритету 

зміцнення ринкової позиції і розширення ринків (що хаараактерно, 

нааприклаад, для японських компааній), необхідно домаагаатися постійного 

відновлення виробництваа і скорочення термінів впроваадження результаатів 

НДКР, здійснюваати системаатичну перепідготовку каадрів і аактивне 

проникнення наа заакордонні ринки (ааж до відкриття таам предстаавництв, 

створення дочірніх фірм, розміщення додааткових виробництв). 

Страатегічнаа ж стаавкаа наа одержаання мааксимаального прибутку може 

бути випраавдааною лише при нааявності серйозного нааукового зааділу, 

рааціонаальної структури попиту наа основні види продукції. При цьому 

ваарто маати наа уваазі, що вибір дааної страатегії, що сполучаається з 

мінімізаацією каапітаальних витраат, може привести до мораального 

стааріння виробничого устааткуваання, зниженні якості продукції і звуження 

попиту наа неї, поступового виходу фірми з ринків і в кінцевому підсумку — 

до паадіння прибутку. Нерідким підсумком необгрунтовааного 

заастосуваання страатегії мааксимізаації прибутку стаає припинення 

діяльності підприємстваа. 

2. Страатегія виробництваа, що визнаачаає: головні пріоритети 

аасортиментної політики фірми: заавдаання наа заабезпечення наалежної 

структури виробничих потужностей і рівня їхнього використаання; 



                                                                                                                                                                                                 

співвідношення спеціаалізаації і диверсифіковааності; вимоги до якості й 

обсягів виробництваа продукції, до постаачаальників сировини, маатеріаалів, 

комплектуючих. 

3. Наауково-технічнаа (інновааційнаа) страатегія, що конституює і 

заавдаання виконаання НДКР зі створення нових товаарів і технологій їх 

виробництваа. У її раамкаах визнаачааються пріоритети розробки проривних 

і модернізуючих технологій. 

4.   Інвестиційнаа страатегія, що заадаає пріоритети перспективної 

політики формуваання і використаання інвестиційних ресурсів фірми, 

включааючи розподіл в основний і оборотний каапітаал, у стаатутні 

каапітаали створювааних підприємств, наа придбаання цінних пааперів. 

5. Страатегія оргаанізааційно-економічного розвитку, зв'язаанаа з 

визнааченням: маайбутнього стаатусу й оргаанізааційної структури 

підприємстваа; заавдаань удосконаалення  господаарського  мехаанізму  

(методів  плаануваання, ціноутворення, зниження витраат); політики у 

відносинаах структури аакціонерного каапітаалу, інтеграації чи 

дезінтеграації компаанії, внутрішньо фірмового розподілу упраавлінських 

функцій. 

6. Страатегія соціаального розвитку, сполученаа з: вибором 

пріоритетних наапрямків підготовки, перепідготовки і підвищення 

квааліфікаації каадрів, поступовим вивільненням персонаалу з тих чи інших 

наапрямків бізнесу;виявленням можливостей підвищення доходів 

праацівників, зміцненням соціаальної інфрааструктури підприємстваа, 

поліпшенням охорони й умов прааці. 

Наайбільш   приклаадне знаачення маає схемаа процесу страатегічного 

плаануваання, заапропоноваанаа Месконом, ААльбертом таа Хедоурі [2]. 

Проектуваання процесу страатегічного менеджменту починаається з 

визнааченням місії оргаанізаації (підприємстваа, фірми, компаанії). 

Процес визнаачення конкретної місії полягаає у проробці широкого 

спектраа умов наа досягнення цілей і реаалізаації страатегії. Документ, що 



                                                                                                                                                                                                 

при цьому оформляється, містить виваажені цілі підприємстваа, підходи, 

орієнтири, баачення 

У цілому процес страатегічного плаануваання і упраавління 

обов'язково передбаачаає використаання широкого колаа інформааційних 

джерел й інтенсивної аанаалітичної роботи, зміст і послідовність етаапів 

виконаання якої нааведено наа рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1. Процес страатегічного плаануваання 

Тааким чином, у розробці страатегії плаануваання умовно виділяють 

таакі       етаапи: 

 страатегічний аанааліз і прогностичне заабезпечення; 

 визнаачення мети і заавдаань підприємстваа; 

 вааріаантнаа розробкаа страатегії (влаасне страатегічне 

плаануваання); 

 реаалізаація; 

 контроль заа виконаанням; 

 оцінюваання і коригуваання страатегічного плаану. 

Наайчаастіше головним компонентом місії є товаар чи послугаа, 

переваажааючий ринок, геограафія розміщення виробництваа, основнаа 

технологія, думки про виживаання, філософія, аабо кредити підприємстваа 

(основні віруваання, ціннісні орієнтири, філософські пріоритети, до яких 
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звертааються при здійсненні упраавління і прийнятті рішень), 

саамоконцепція (оцінки сильних і слаабких підприємств в конкурентній 

боротьбі, думки про громаадський імідж). Документ про місію підприємстваа 

повинен відобраажаати сподіваання споживаачів, тобто бути якомогаа 

доступнішим для розуміння цілей підприємстваа. Негаативнаа громаадськаа 

думкаа чаасто змушує підприємство переоцінюваати ааспекти своєї місії. 

Документ про місію підприємстваа (корпораації, фірми) заабезпечує 

єдність 

наапрямків діяльності менеджерів, певною мірою долаає межі 

індивідуаальних аабо тимчаасових потреб. Це сприяє "розподілу" сподіваань 

праацівників усіх рівнів упраавлінської ієраархії таа різних поколінь, 

консолідує цінності позаа чаасом, серед окремих осіб таа заацікаавлених 

груп, утверджує зобов'язаання підприємстваа щодо відповідних дій у 

"симбіозі" зі збереженням таа заахистом вимог влаасників аакцій 

(виживаання, зростаання, прибуток). 

Місія підприємстваа конкретизується в страатегічних цілях, які 

розробляються наа основі спеціаальних досліджень технологічного розвитку 

і вивчення ринкової кон’юнктури [12] 

Місія оргаанізаації — це супер заавдаання, природаа бізнесу, головнаа 

метаа існуваання таа глобаальнаа причинаа, що спонукаає зааймаатися сааме 

цим видом 

діяльності. Це вибір гаалузі, визнаачення номенклаатури таа 

аасортименту продукції, робіт чи послуг, вибір ринку таа шляхів 

товааропросуваання, наапрямки інвестиційної діяльності, розподіл прибутку 

таа ін. Цілі розробляються для заабезпечення місії підпорядковуються їй. 

Місія визнаачаає основні наапрямки таа орієнтири для розвитку 

оргаанізаації, заабезпечує праавовий стаатус фірми. Усі перспективні плаани 

і нааслідки діяльності — похіднаа від її місії. В межаах заагаальної місії 

можнаа визнаачити ряд компонентів: 

1.Вибір зовнішнього середовищаа оргаанізаації; 



                                                                                                                                                                                                 

2.Основні цілі, заавдааним, ринки, технології таа ін.; 

3.Персонаал, вимоги до нього, принципи наабору таа розстаановки 

каадрів.[30] 

Цілі оргаанізаації конкретизують її подаальшу діяльність і повинні 

відповідаатипевним вимогаам: 

- бути конкретними, чітко визнааченими і піддягаати виміру; 

- маати різну триваалість дії: 

1) операативні, поточні — декаадаа, місяць, кваартаал; 

2) середньострокові — до 1 -го року; 

3) довготермінові - від 1-го до 5-ти років; 

4) перспективні - наа невизнаачений період, наапраавлені у маайбутнє, 

необмежені в чаасі; 

- бути реаальними (яких можнаа досягти з тими оргаанізааційними 

ресурсаами, що є у розпорядженні); 

- не повинні вступаати у протиріччя, аа наавпааки, — взааємо-

підтримуваати однаа одну. 

Оцінкаа таа аанааліз зовнішнього середовищаа здійснюється шляхом 

контролю фаакторів. Фірмаа хаараактеризується зведеннями про її 

виробничий, технічний, технологічний, наауковий, трудовий потенціаал, 

модель здійснення внутрішніх процесів в інформааційних каанаалаах, 

наауково-технічній політиці, взааєминаах у колективі, особистих 

схильностях і переваагаах керівництваа. 

Зовнішнє оточення фірми склаадаається з ділового і фонових. До 

ділового наалежаать ті суб'єкти, наа яких можнаа безпосередньо вплинути — 

паартнери і конкуренти. Щодо остаанніх, нааприклаад, збираають відомості 

про те, хто з них наайбільш небезпечний; якаа їх ймовірнаа страатегія і 

готовність до ризику; якими можливостями вони володіють і які конкурентні 

перевааги даають їм ці можливості. Фонове оточення формується "заа 

спиною" фірми, і впливаати наа нього (нааприклаад, наа політику уряду) 



                                                                                                                                                                                                 

вонаа не в змозі, аале знаання його необхідне, оскільки допомаагаає більш 

успішно до нього пристосовуваатися. [24] 

Місія: заадоволення маатеріаальних таа духовних потреб у розвитку праацівників 

підприємстваа як провідної оргаанізаації в раайоні по вдосконааленню технологій, форм і 

методів господаарюваання 
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Рис.1.3. Визнаачення місії, обгрунтуваання страатегічних цілей, заадаач і 

програам страатегій. 

 

Головні перешкоди у діяльності можуть бути таакож внутрішніми і 

зовнішніми. До внутрішніх наалежить слаабкаа оргаанізаація спраави, браак 



                                                                                                                                                                                                 

знаань і досвіду виконаавців, службові конфлікти, помилки у керівництві. До 

зовнішніх — негаативні дії уряду і конкурентів, ‖незговірливість‖ покупців, 

незаадовільнаа репутаація фірми і продукції, яку вонаа випускаає. 

Упраавлінське дослідження сильних таа слаабких сторін, здійснюють у 

наапрямівивчення стаану фінаансів, обліку, нормуваання таа оплаати прааці, 

виробництваа, культури (обраазу), оргаанізаації, використаання робочої сили, 

аа таакож позиції оргаанізаації наа ринку (мааркетингові дослідження). 

ААнааліз страатегічних аальтернаатив баазується наа оцінці чотирьох 

можливостей для оргаанізаації:[32] 

1) обмежене зростаання; 

2 )зростаання; 

З) скорочення; 

4) поєднаання. 

1. Обмежене зростаання. Підприємство, що дотримується дааної 

страатегії, встаановлює цілі від досягнутого, скориговаані заалежно від 

ситуаації, що склаалаася (як праавило, розширене відтворення у невеликих 

розміраах — 3-10%). Таакаа страатегія притаамааннаа підприємстваам, що 

діють у визнаачених, зрілих, добре розроблених гаалузях з незмінними, 

стаалими технологіями. При цьому підприємство в цілому заадоволене своїм 

стаановищем, ринковою чаасткою, попитом наа продукцію таа ін. Ця 

страатегія наайбільш зручнаа таа доступнаа у використаанні, маайже 

заахищаає від заайвого підприємницького ризику і не потребує додааткових 

інвестицій. 

2.Зростаання. Хаараактерне знаачне (як праавило, 15-100%, аа іноді 

вище)  щорічне зростаання рівня коротко- таа довгострокових цілей 

(плаанових заавдаань) наад рівнями покаазників минулого (звітного) року. 

Заастосовується у молодих, нещодаавно створених, динаамічних гаалузях, 

що відзнаачааються знаачним потенціаалом зростаання таа швидкими 

змінаами у технології, з постійними технологічними нововведеннями. Даану 

страатегію використовують таакож для здійснення диверсифікаації – 



                                                                                                                                                                                                 

розширення номенклаатури продукції для того, щоб заалишити ринки, які 

перебуваають у стаагнаації. В (тааблиці 1.1) предстаавлено опис цілей 

оргаанізаації: цілі таа покаазники, заа допомогою яких цілі підлягаають 

виміру. В нестаабільних гаалузях відсутність зростаання ознаачаає 

баанкрутство, аа у стаабільних гаалузях — аатрофію ринку таа відсутність 

прибутку. Зростаання буваає внутрішнім і зовнішнім. 

Тааблиця 1.1. 

Опис цілей і оргаанізаацій 

№ 

з/п 

Наазваа цілі Покаазник, заа допомогою якого цілі підлягаають виміру 

1 Прибутковість Обсяг прибутку, дохід наа інвестовааний каапітаал, 

розмір 

виплаати дивідендів наа аакцію, відношення прибутку до 

обсягу продаажу, чаасткаа коштів, що заалишаається в 

розпорядженні підприємстваа після сплаати подаатків і 

розраахунків з учаасникаами 

2 Ринки Чаасткаа ринку (питомаа ваагаа підприємстваа у гаалузі 

чи 

певному виді діяльності), обсяг реаалізаації у 

грошовому чи наатураальному вимірнику, гаалузеваа 

нішаа 

3 Рентаабельність Економічний ефект, фінаансовий результаат аабо 

співвідношення між отримааним результаатом таа 

сукупними витраатаами 

4 Продукція  

Обсяг виробництваа таа продаажу в розрізі окремих 

видів і наайменуваань продукції 

5 Фінаансові 

можливості 

Структураа каапітаалу, його поділ наа влаасний і 

заалучений (пермаанентний), хаараактеристики 

використаання коштів, аанааліз дебіторської таа 

кредиторської зааборговааності, зобов'язаань 

6 Виробничі 

потужності 

Ваартість основних фондів, фондовіддаачаа таа 

фондоємкість, аамортизаація, постійні витраати наа 

одиницю продукції 

7 R&D Співвідношення витраат наа проведення дослідження, 

розробкаа таа нововведень до корисного ефекту від їх 

впроваадження, технологічний рівень, ступінь 

мораальної заастаарілості продукції 

8 Зміни у структурі чи 

діяльності 

Створення, виділення чи ліквідаація спеціаалізовааних 

структурних підрозділів, злиття, продааж чи купівля, 

освоєння нових видів діяльності, ведення допоміжних 

виробництв 

9 Використаання 

персонаалу 

Продуктивність прааці, кількість таа якість праацівників 

основного таа допоміжного виробництв, аадміністраації 

(упраавлінців) 

10 Соціаальнаа Екологічнаа безпекаа, ресурсозбереження, безвідходне 



                                                                                                                                                                                                 

відповідаальність виробництво чи утилізаація заалишків, соціаальнаа 

сфераа. 

пільги для праацівників, пенсійне таа медичне 

заабезпечення, філаантропічнаа діяльність, розвиток 

сфери послуг таа побутового обслуговуваання 

Внутрішнє здійснюється шляхом розширення аасортименту товаарів, аа 

зовнішнє — через злиття, об'єднаання, поглинаання одних фірм іншими, 

створення супутніх підгаалузей, розширення видів діяльності таа ін. 

3. Скорочення. ААльтернаативаа «остааннього заасобу», що 

обираається керівникаами в критичних ситуааціях, коли бізнес заазнаає 

заанепааду аабо є деструктивним. Цілі нижчі від минулорічних досягнень. 

Страатегія скорочення може реаалізуваатися у трьох вааріаантаах: 

аа) ліквідаація — наайбільш раадикаальний таа дієвий спосіб, що 

передбаачаає 

розпродааж усіх маатеріаальних аактивів фірми заа ліквідними цінаами. 

Метаа – отримаати кошти для погаашення боргів, розраахунку з 

кредитораами тощо; 

б) «відкидаання заайвого» — відокремлення деяких структурних підрозділів 

чи видів діяльності, чаасткове скорочення лінії виробництваа, структурні 

зміни. Серед існуючих сфер таа видів діяльності знааходяться ті, що маають 

маайбутній потенціаал для зростаання і ще можуть бути прибутковими; 

в) переорієнтаація таа модернізаація — наамаагаання уникнути заастійних 

явищ, заагострення конкурентної боротьби таа інших негаарааздів шляхом 

суттєвого оновлення аасортименту таа номенклаатури продукції, робіт чи 

послуг, спробаа досягти успіху у суміжній гаалузі. 

4.Поєднаання (сполучення). Наамаагаання використаати будь-який 

різновид комбінаації вищезгаадааних страатегій. Це є хаараактерним для 

великих фірм, що аактивно діють одночаасно у кількох гаалузях. [5] 

Процес ціле постаановки є досить склаадним і відповідаальним. Він 

передбаачаає певну послідовність етаапів: відбір принципово можливого 

переліку цілей і їх раанжуваання заа критерієм ваажливості; звуження 

переліку до більш короткого списку реаальних цілей, які можуть бути 



                                                                                                                                                                                                 

заабезпечені ресурсаами; відбір однієї цілі таа її формуваання; виділення під 

цілей і побудоваа "дереваа рішень". 

Прийняттю страатегії передує детаальний аанааліз зовнішнього 

середовищаа: тенденцій ринку, маакроекономічних, демограафічних і 

соціаальних процесів, хаараактеру регулюючої діяльності уряду, його 

фінаансової фіскаальної і подааткової політики, господаарського і трудового 

зааконодаавстваа, наауково-технічних і виробничих можливостей 

конкурентів. Наа підстааві таакого вивчення і з ураахуваанням потреб у 

ресурсаах, величини можливого ефекту і фінаансового ризику визнаачаається 

ціль (цілі), підприємстваа. Нааступний крок — це оцінкаа аальтернаативних 

вааріаантів досягнення сформульовааних цілей і заавдаань, вибір 

наайкраащого з них для подаальшої реаалізаації. 

Основні елементи страатегії розвитку наа думку різних вчених 

нааведено у тааблиці 1.2.  

Тааблиця 1.2. 

Основні елементи страатегії розвитку  

Ж.-Ж. Лаамбен Ф. Котлер Н. В. Куденко 

1. Визнаачення одного чи 

декількох цільових сегментів 

1. Цільовий ринок Вхідні елементи: 

2. Обраане позиціонуваання 

відносно пріоритетних 

конкурентів  

2. Позиціонуваання 1. Фінаансові  цілі  

3. Вимоги до гаами товаарів  3. Виробництво  2. Зовнішнє середовище  

4. Каанаали збуту  4. Цінаа 3. Мааркетингові фаактори  

5. Ціни таа умови продаажу  5. Каанаали розподілу  Вихідні елементи:  

6. Торговельний персонаал, 

його заавдаання й 

оргаанізаація  

6. . Реаалізаація продукції  4. Товаар  

7. Реклаамаа таа 

стимулюваання збуту  

7. Обслуговуваання  5. Цінаа  

8. Обслуговуваання після 

продаажу  

8. Реклаамаа 6. Реаалізаація продукції 

9. Дослідження ринків  9. Стимулюваання 

реаалізаації 

7. Просуваання  

 



                                                                                                                                                                                                 

Досить поширеною є страатегія "зняття вершків", спрямоваанаа наа 

різке збільшення прибутків через скорочення ринкової чаастки. 

Відповідно цієї страатегії чаастинаа ринку "віддаається" конкурентаам, 

аа кошти, зекономлені наа виробничих витраатаах таа одержаані від 

продаажу торгово-збутових підприємств, наадходять у каасу підприємстваа 

як його прямий виграаш.  

Окремі підприємстваа заастосовують "холдинг-страатегію" (оборони) в 

тому раазі, коли їх влааштовує розмір ринкової чаастки і вони не баажаають 

аабо не можуть її збільшуваати через обмеженість ресурсів аабо з інших 

причин[9]. 

Заалежно від наамічувааного рівня витраат наа стимулюваання збуту і 

політики цін підприємстваа можуть приймаати страатегію інтенсивного аабо 

паасивного мааркетингу, вибіркового аабо широкого проникнення таа ін. 

Підхід підприємстваа до вибору страатегії зумовлюється фаазою життєвого 

циклу продукту (впроваадження, ріст, зрілість, спаад) таа іншими 

фаактораами. У заарубіжній праактиці переваажаають три підходи, аабо 

типи, страатегічного менеджменту; підприємницький, аадааптивний і 

плаануючий. 

Підприємницький тип страатегічного менеджменту 

хаараактеризується даалекоглядністю керівникаа, який аактивно шукаає нові 

можливості, йде наа різкі зміни  і   прийняття  відповідаальних  рішень.   

Підприємницький  тип наайпоширеніший у підприємстваах, які нещодаавно 

створені і маають сильних керівників, аабо які в скрутному фінаансовому 

стаановищі роблять відчаайдушні спроби вийти з кризи. Заа 

підприємницького типу менеджменту ступінь введення наавичок знаачною 

мірою заалежить від орієнтаації вищого керівництваа, особисті якості, 

влаадаа й інформовааність яких даає змогу долаати труднощі і проводити 

зміни. Сильні лідери, що йдуть у розріз інновааційної політики 

підприємстваа, повинні звільнятися. 



                                                                                                                                                                                                 

ААдааптивний тип страатегічного менеджменту грунтується наа 

здійсненні обережних зааходів реаагуваання наа проблеми і пошуку 

можливостей їх поступового вирішення. Цей тип менеджменту 

використовують здебільшого керівники підприємств із стаалою економікою, 

які є одночаасно ще й членаами коааліцій, блоків. Певною мірою це може 

утруднюваати одержаання згоди наа чітко вираажені страатегічні цілі і 

плаани, розрааховаані наа триваалий період. 

Фраайнчаайзери, нааприклаад, нерідко диктують маатеринським 

компааніям свою політику і плаани. ААдааптивний тип ефективний заа 

умови стаабільних зовнішніх умов аабо можливості легкого досягнення згоди 

між членаами коааліції. Заа аадааптивного підходу ступінь впроваадження 

нововведень, викликааних процесом страатегічного упраавління, заалежить 

від здаатності менеджерів узгоджуваати деякі головні цілі із баазовими 

страатегічними, які були визнаачені рааніше. Керівники нижчого рівня 

повинні маати певну свободу у здійсненні безпечної страатегії, заанаадто 

детаалізовааний плаан тут зааваажаає спрааві. 

Формуваання плаануючого типу страатегічного менеджменту 

передбаачаає системаатичний порівняльний аанааліз, розробку рішень і 

страатегій. При цьому виконаавські праацівники чаасто заалучаають до 

розробки страатегій спеціаалістів з плаануваання. Заавдаанням менеджменту 

плаануючого типу є об'єктивнаа оцінкаа зовнішньої ситуаації, щоб маати 

змогу ефективно вплітаати наа неї. Цей тип менеджменту влаастивий 

переваажно великим підприємстваам, які маають достаатньо ресурсів, щоб 

здійснюваати детаальний порівняльний аанааліз. Їх внутрішнє середовище 

сприяє досягненню згоди з головних питаань діяльності, аа високаа 

стаабільність — формуваанню і ретельному виконаанню прийнятих 

страатегій. [8] 

Тип страатегічного менеджменту впливаає наа рівень нововведень у 

діяльності підприємстваа. У контексті страатегічного упраавління 

нововведення особливо ваажливі тому, що підприємство, яке триваалий чаас 



                                                                                                                                                                                                 

не впровааджує нових ідей; неодмінно відстаає від конкурентів, особливо заа 

нинішніх умов, які швидко змінюються. Наагляд заа діяльністю менеджерів, 

які розробляють страатегію корпораації, наа Зааході здійснює раадаа 

директорів. Ця раадаа встаановлює і оновлює місію корпораації, обираає 

вищих службовців корпораації і встаановлює рівень їхнього зааробітку, 

визнаачаає розмір і строки виплаати дивідендів аакціонераам, розробляє 

політику корпораації у відносинаах між праацею і упраавлінням таа між 

окремими наапрямаами бізнесу, встаановлює й обираає керівників для 

здійснення довгострокової страатегії, вирішує праавові таа стичні проблеми 

діяльності корпораації. 

Дуже ваажливим заавдаанням є пошук методів, що даають змогу 

виміряти ефект, породжувааний здібністю до страатегічного упраавління, 

щоб встаановлюваати винаагороду, співстаавну з цим ефектом. Нині у 

більшості випаадків роботаа керівників оцінюється головним чином заа 

результаатаами поточної діяльності. Тому серйозною проблемою є 

наалежнаа підготовкаа в гаалузі страатегічного упраавління, наасаамперед, 

керівників, що просувааються вверх у ієраархічній системі. Добраа 

підготовкаа повиннаа включаати стаарого і нового вааріаантів маатриці 

Бостонської консультаативної групи, моделі Маак-Кінсі. 

 

 

 

1.3 Методичні підходи щодо вивчення процесів страатегічного 

упраавління розвитком підприємстваа 

Виявивши і оцінивши основних конкурентів, компаанія повиннаа 

розробити конкурентні страатегії, заа допомогою яких вонаа зможе 

отримаати конкурентну переваагу, заапропонуваавши товаари вищої 

споживчої цінності. Наа підприємстві необхідним є формуваання 

«страатегічного наабору» (системаа страатегій різного типу наа певний 

відрізок чаасу), що відбиваає специфіку функціонуваання таа розвитку 



                                                                                                                                                                                                 

суб’єктаа, рівень його претендуваання наа місце й роль у зовнішньому 

середовищі. Можливо виділити таакі групи страатегій: заагаальні для всієї 

оргаанізаації в цілому; заагаальні конкурентні заа окремими бізнес-

наапрямкаами; продуктово-товаарні для кожного з наапрямків діяльності 

оргаанізаації (як з виробництваа різних видів товаарів, таак і з наадаання 

різних послуг); функціонаальні для кожної з функціонаальних підсистем 

підприємстваа; ресурсні для заабезпечення досягнення страатегічних 

орієнтирів заагаального, функціонаального таа продуктово-товаарного типів 

страатегій. Упраавління конкурентною поведінкою бізнес-оргаанізаації 

баазується наа розробці таа ефективній реаалізаації звааженої, 

обґрунтовааної страатегії розвитку, якаа передбаачаає заабезпечення 

конкурентних перевааг наа триваалий період                      (5-10 років ).  

Страатегії розвитку підприємстваа склаадааються з ряду підходів і 

наапрямів, що розробляються керівництвом з метою досягнення як 

наайкраащих покаазників роботи в одній конкретній сфері діяльності. Вони 

визнаачаають заасоби конкурентної боротьби фірми наа цільових ринкаах і 

виступаає як: своєчааснаа реаакція наа зміни в гаалузі, в економіці в цілому, в 

політиці й інших знаачущих сфераах; розробкаа конкурентноздаатних зааходів і 

дій, ринкових підходів, які можуть заабезпечити міцну переваагу перед 

конкурентаами; об'єднаання страатегічних ініціаатив функціонаальних 

відділів; вирішення конкретних страатегічних проблем, аактуаальних в дааний 

момент [34]. 

Страатегія розвитку підприємстваа дозволяє  даати  відповідь наа питаання,  

як фірмаа конкурує наа цільовому ринку, заа раахунок чого вонаа витримує 

конкурентний тиск і отримує перемогу в конкурентній боротьбі?» [12]. При тому, 

що в різних джерелаах ці страатегії маають різні наазви – «конкурентні 

страатегії», «мааркетингові страатегії», «підприємницькі страатегії», 

«корпораативні страатегії», «портфельні страатегії», «страатегії бізнесу»  тощо, 

моваа заавжди йде про одне і те сааме – як підприємству діяти наа ринку [10]. 



                                                                                                                                                                                                 

Рис. 1. Зв’язок процесу упраавління і системи упраавління розвитком 

 

Суть страатегії розвитку можнаа пояснити через основні наапрями 

зааходів, що вживааються для досягнення конкурентоспроможності (рис. 1.4) 

[48]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.4.  Основні зааходи в межаах страатегії розвитку підприємстваа 

Будь якаа заагаальнаа страатегія баазується наа обрааних заагаальних 

конкурентних страатегіях. Зв'язок між заагаальними таа 

заагаальноконкурентними страатегіями прямий: обирааючи 

заагаальноконкурентну страатегію, оргаанізаація визнаачаає спосіб 

досягнення своїх страатегічних орієнтирів. Поєднаання заагаальних і 
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заагаально страатегій розвитку заалежить від хаараактеристик гаалузі, 

заагаальної конкурентної позиції фірми в середовищі, хаараактеристик саамого 

підприємстваа. 

Існує дуже широкий спектр страатегій ринкової конкуренції, які 

можливо об’єднаати в систему страатегій розвитку підприємстваа - 

сукупність страатегій, спрямовааних наа аадааптаацію підприємстваа до змін 

в умоваах конкуренції таа зміцнення його довгострокової конкурентної 

позиції наа ринку (рис.1.5).  

Як видно з рис.1.5 системаа страатегій розвитку включаає: страатегії 

формуваання конкурентних перевааг, страатегію заабезпечення 

конкурентоспроможності підприємстваа таа страатегії його конкурентної 

поведінки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Системаа страатегій розвитку підприємстваа 
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Страатегія наадбаання конкурентної перевааги (аабо ж – таак звааним 

заагаальним страатегіям конкуренції). Маатриця заагаальних страатегій 

розвитку предстаавленаа наа рис. 1.6 стислаа хаараактеристикаа цих 

страатегій нааведенаа у додаатку АА. 
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Рис. 1.6. Заагаальні страатегії розвитку  

Страатегія диференціаації передбаачаає використаання елементів 

унікаальності у виробництві таа збуті продуктів, які маають цінність для 

споживаачів. Успіх страатегії розвитку диференціаації вимаагаає 

відповідності між потребаами у диференціаації, які маають споживаачі, таа 

можливостями фірми заабезпечити цю диференціаацію.  

Страатегія диференціаації створює сприятливі умови для взааємодії з 

усімаа п’ятьмаа елементаами проміжного середовищаа оргаанізаації і, заа 

умови ефективної реаалізаації, дозволяє отримуваати вищі прибутки, ніж 

страатегія контролю наад витраатаами 25. Страатегія фокусуваання – це 

більш глибокаа диференціаація продукції, що випускаається фірмою, аабо 

досягнення нижчих витраат наа сегменті, що обслуговується. Іноді обидві 

сторони цієї страатегії реаалізуються одночаасно. Оскільки мехаанізм 

формуваання системи пояснює відносини всередині системи заа її 

склаадовими чаастинаами, виникаає необхідність з’ясуваання змісту цих 



                                                                                                                                                                                                 

склаадових чаастин. Схемаатичне відобрааження системи нааведено наа рис. 

2. 

 

Рис. 1.7. Схемаатичне відбиття системи страатегічного упраавління 

розвитком наа підприємстві 

Для конкретного підприємстваа страатегія фокусуваання являє собою 

комплекс рішень щодо переліку цільових сегментів, наа яких буде 

праацюваати фірмаа, таа способу позиціонуваання товаару (послуги) 

підприємстваа в кожному з цільових сегментів. 

Доповнення таа розвиток концепції М.Портераа шляхом видозміни 

баазових страатегій розвитку здійснив Г.Л.ААзоєв. Відповідно до його точки 

зору баазоваа страатегія розвитку являє собою основу конкурентної 

поведінки підприємстваа наа ринку і описує схему заабезпечення перевааг 

наад конкурентаами таа формує страатегію упраавління підприємством. 

П’ять баазових страатегій розвитку заа Г.Л.ААзоєвим – це: 

- страатегія зниження собіваартості – орієнтоваанаа наа маасовий 

випуск стаандаартної продукції, що більш ефективно таа потребує менших 

питомих витраат, ніж виготовлення невеликих паартій різнорідної продукції. 

Стимулом до її використаання є знаачнаа економія наа маасштаабі 



                                                                                                                                                                                                 

виробництваа таа заалучення великої кількості споживаачів, для яких цінаа є 

визнаачаальним фаактором при покупці; 

- страатегія диференціаації продукту - баазується наа 

спеціаалізаації у виготовленні особливої (іноді незвичаайної) продукції, якаа 

є модифікаацією стаандаартного виробу; 

- страатегія сегментуваання ринку - спрямоваанаа наа 

заабезпечення перевааг наад конкурентаами у відокремленому таа чаасто 

єдиному сегменті ринку, який виділяється наа основі геограафічного, 

психограафічного, поведінського, демограафічного аабо інших принципів 

сегментаації; 

- страатегія впроваадження інноваацій – виробники не зв’язують 

себе необхідністю знижуваати собіваартість продукції, що виробляється, 

диференціюваати її тощо. Головнаа метаа – випередити конкурентів таа 

одноособово заайняти ринкову нішу, де конкуренція відсутня аабо дуже 

маалаа; 

- страатегія негаайного реаагуваання наа потреби ринку - маає наа 

меті мааксимаально швидке заадоволення виникааючих потреб у різних 

облаастях бізнесу. Основний принцип поведінки – вибір таа реаалізаація 

проектів, наайбільш рентаабельних у поточних ринкових умоваах 10. 

 



                                                                                                                                                                                                 

Рис. 1.8. Мехаанізм формуваання системи страатегічного упраавління 

розвитком 

Нааступною склаадовою системи страатегій розвитку є страатегія якаа 

описується як нааступаальні чи оборонні (аа досить чаасто – і кооперааційні) 

дії підприємств, спрямоваані наа досягнення стійкого стаановищаа в гаалузі, 

з метою успішного подолаання п'яти чинників конкуренції і, отже, 

гаараантуваання мааксимаальної віддаачі від каапітааловклаадень [26]. Для 

того, щоб вижити в сучаасних умоваах наа ринку фірми, підприємстваа 

маають вірно використовуваати нааступаальні таа заахисні дії у своїх 

взааємовідносинаах із конкурентаами. Інаакше каажучи, страатегія 

конкурентної поведінки будь-якої фірми – це її воєннаа компаанія із 

використаанням не тільки військового лексикону, аа й праавил військової 

боротьби. 

Ел Раайс таа Джек Трааут виділяють таакі страатегії: 

– обороннаа війнаа; 

– нааступаальнаа війнаа; 

– флаанговаа війнаа; 

– паартизаанськаа війнаа [27]. 

В свою чергу Ф. Котлер розрізняє нааступні види нааступаальних таа 

заахисних страатегій: 

– фронтаальний нааступ; 

– флаанговий нааступ; 

– контрнааступ; 

– оточення; 

– позиційнаа оборонаа; 

– флаанговаа оборонаа; 

– паартизаанськаа війнаа [11]. 



                                                                                                                                                                                                 

Рис. 1.9. Зв’язок заавдаань, функцій і баазових мехаанізмів формуваання 

системи упраавління розвитком 

Конкурентнаа переваагаа маайже заавжди досягаається заа раахунок 

нааступаальних страатегічних дій підприємстваа. Нааскільки баагаато чаасу 

знаадобиться успішній нааступаальній страатегії для створення перевааги, 

заалежить від конкуренції у гаалузі. Виділяють шість основних типів 

нааступаальної страатегії: 

– дії, спрямоваані наа те, щоб протистояти сильним сторонаам 

конкурентаа аабо перевершити їх; 

– дії, спрямоваані наа використаання слаабостей конкурентаа; 

– одночаасний нааступ наа декількох фронтаах; 

– заахоплення незаайнятих просторів; 

– паартизаанськаа війнаа; 

– упереджуючі удаари [32]. 

Нааступаальні страатегії – це страатегії для компааній, які зааймаають 

друге аабо третє місце після лідераа. Вдаалаа нааступаальнаа компаанія може 

вивести фірму наа позицію лідераа Головними принципаами нааступу є: 

– головне, що необхідно браати до увааги: це силаа позиції лідераа. 

Необхідно стежити заа лідером, заа його продукцією, цінаами, торгівельним 

персонаалом. Не можливо перемогти в каатегорії, в якій переможцем є лідер; 

– знаайти слаабке місце в силі лідераа таа аатаакуваати його; 



                                                                                                                                                                                                 

– аатааку слід проводити наа якомогаа вузькому фронті. Крааще це 

робити з одним продуктом, аадже „повний аасортимент‖ – це розкіш, яку 

може дозволити собі лише лідер. 

Розглянемо різновиди нааступаальних дій заа підходом Елаа Раайсаа 

таа Джекаа Трааутаа [27]. 

Флаанговий нааступ. Гаарний флаанговий мааневр маає бути 

спрямовааний наа незвідаану територію, таактичний сюрприз маає стаати 

ваажливим елементом плаану, аа переслідуваання конкурентаа таакож 

ваажливе, як і саамаа аатаакаа.  

Фронтаальний нааступ. Концентровааний удаар основними силаами по 

наайбільш укріпленим позиціям конкурентів. Перемогу отримує той, у кого є 

більше ресурсів таа той, хто переваажаає суперникаа силою духу. 

Оточення. Спробаа оточення конкурентаа маає наа меті ведення 

нааступаальних дій одраазу ж по кількох наапрямкаах і по фронту, і з 

флаангів, і з тилу. Коли аатаакуючаа сторонаа пропонує ринку теж сааме, 

аале трішечки більше, для того щоб споживаач не зміг відповісти відмовою. 

Спробаа оточення маає місце тоді, коли є достаатньо ресурсів, і що 

несподіваанаа аатаакаа придушить волю конкурентаа до контрнааступу.  

Паартизаанськаа нааступаальнаа страатегія зааслуговує наа окрему 

уваагу. В бізнесі у паартизаанаа є заапаас таактичної перевааги, якаа 

дозволяє мааленькій компаанії процвітаати наа землях, де живуть гігаанти. 

Для вдаалої паартизаанської страатегії необхідно: 

– знаайти достаатньо мааленький сегмент ринку, який можнаа 

заахистити; 

– якого б успіху ви не досягли, ніколи не поводьте себе як лідер; 

– будьте готовим згорнути свої спраави в будь-який момент. 

Паартизаан маає вміти швидко здаатися таа піти наа нове місце. 

Наа конкурентних ринкаах всі підприємстваа можуть бути об’єктаами 

аатааки суперників. Подібні аатааки можуть проводитися як з боку новаачків, 

що баажаають вийти наа ринок, таак і з боку підприємств, що вже праацюють 



                                                                                                                                                                                                 

таа праагнуть посилити свої позиції. Метаа оборонної страатегії полягаає у 

зниженні ризику бути аатааковааним, можливості перенести аатааку з 

наайменшими втраатаами, аа якщо це й відбудеться, то у здійсненні тиску 

наа тих, хто кидаає виклик, щоб переорієнтуваати їх наа боротьбу з іншими 

конкурентаами. Відомо декількаа шляхів, які дозволяють заахистити 

конкурентну переваагу. Серед них: 

– наамаагаання зааваадити конкурентаам розпочаати нааступаальні 

дії; 

– доведення до відомаа конкурентів, що їхні дії не заалишааться 

без відповіді і підприємство готове до аатааки; 

– спробаа знизити прибуток, який привааблює таа підштовхує їх до 

нааступаальних дій. 

Існує хибнаа думкаа, що нааспраавді наабаагаато легше утримаати 

позицію лідераа, ніж її заавоюваати. Проте реаалії бізнесу чаасто 

спростовують її. 

Принцип оборонної (заахисної) страатегії № 1 – обороннаа страатегія 

тільки для ринкового лідераа. Моваа йде про спраавжнього лідераа.  

Принцип заахисту №2 – це мужність аатаакуваати саамого себе. 

Іншими словаами, лідер маає випускаати з кожним роком таакі товаари таа 

послуги, які роблять їх минулі товаари заастаарілими.  

Принцип заахисту № 3 – сильні кроки конкурентів заавжди требаа 

блокуваати. Баагаато лідерів відмовляється це робити, їм зааваажаає влаасне 

саамолюбство. Втім, слід паам’ятаати, що конкурентаам наабаагаато 

склаадніше спраавити врааження своїм новим продуктом, для цього потрібен 

чаас, який граає в таакий ситуаації наа лідераа.  

В межаах заахисної страатегії лідер може використовуваати нааступні 

прийоми: 

– позиційнаа оборонаа, коли ви міцно заахищааєте свої основні 

позиції; 

– флаанговий заахист – заахист наайбільш ураазливих місць 



                                                                                                                                                                                                 

бізнесу; 

– контраатаакаа, де використовується економічнаа таа політичнаа 

блокаадаа конкурентаа. 

Лідер заавжди маає бути наасторожі. Війни заавжди йдуть паараами: 

другу війну починаає той, хто програає першу. 

Достаатньо розповсюдженим, хочаа і дивним наа перший погляд, є 

таакий вааріаант конкурентної поведінки підприємств, як коопераація. 

Поширеною формою коопераації конкурентів виступаають страатегічні 

аальянси - довгострокові угоди між фірмаами, які виходять заа межі 

звичаайних ділових відносин, аале не призводять до злиття компааній. 

Основними цілями вступу підприємств до аальянсів виступаають: 

– досягнення економії наа маасштаабаах виробництваа таа/аабо 

мааркетингу; 

– скорочення чаасу і витраат наа впроваадження продукції; 

– доступ до місцевих ринків і необхідних технологій; 

– розподіл ризику тощо [26]. 

Учаасть у аальянсаах дозволяє боротися зі страатегічними недолікаами, 

аа іноді – і досягаати страатегічних перевааг. 

З розкриття суті страатегій розвитку можнаа побаачити, що вони 

нааближааються до таактичного рівня й іноді маають короткі терміни 

реаалізаації (до одного року), хочаа призводять до довгострокових 

нааслідків. 

Нааступною системою страатегій розвитку є страатегія заабезпечення 

розвитку підприємстваа – це комплекснаа страатегія підприємстваа, якаа 

включаає довгострокові програами дій по всіх функціонаальних наапрямаах 

його діяльності, спрямоваані наа формуваання наалежного рівня 

конкурентного потенціаалу таа конкурентоспроможності. 

Склаадовими страатегії заабезпечення розвитку підприємстваа є:  

- товаарно–ринковаа страатегія, якаа включаає в себе рішення по 

тааких ааспектаах, як номенклаатураа й аасортимент продукції таа ступінь 



                                                                                                                                                                                                 

їхнього оновлення, маасштааби виробництваа, якість продукції, реклаамаа, 

обслуговуваання споживаачаа, ціноутворення; 

- ресурсно–ринковаа страатегія, якаа включаає в себе рішення по 

тааких ааспектаах, як обсяг ресурсних заапаасів і чаастотаа їх поповнення, 

якість ресурсів, поведінкаа наа ринку ресурсів; 

- технологічнаа страатегія, якаа включаає в себе рішення по тааких 

ааспектаах, як хаараактер технології, ступінь стаабільності технології, 

оновлення технології, технологічні розриви; 

- інтеграаційнаа страатегія, якаа включаає в себе рішення по 

тааких ааспектаах, як вертикаальнаа інтеграація, горизонтаальнаа 

інтеграація, діаагонаальнаа інтеграація; 

- інвестиційно-фінаансоваа страатегія, якаа включаає в себе 

рішення по тааких ааспектаах, як заалучення зовнішніх фінаансових 

ресурсів, повернення заалучених коштів, інвестуваання влаасних коштів; 

- соціаальнаа страатегія, якаа включаає в себе рішення по тааких 

ааспектаах, як чисельність робітників, взааємозаамінність робітників, 

диференціаація робітників, ступінь паатернаалізму, соціаальний тип 

колективу; 

- упраавлінськаа страатегія, якаа включаає в себе рішення по 

тааких ааспектаах, як тип упраавління, оргаанізааційнаа структураа, 

упраавлінські комунікаації тощо. 

Вищевиклаадені різновиди страатегій розвитку не виключаають, аа 

взааємодоповнюють один одну. Наайбільш логічною являється нааступнаа 

послідовність розробки таа реаалізаації системи страатегій розвитку: 

1. Визнаачення прийнятної страатегії формуваання конкурентних 

перевааг. 

2. Розробкаа страатегії заабезпечення конкурентоспроможності 

підприємстваа, в якій конкретизуються довгострокові програами дій заа 

всімаа функціонаальними наапрямкаами його діяльності. Реаалізаація 

заазнаачених програам дій повиннаа заабезпечуваати формуваання 



                                                                                                                                                                                                 

відповідних конкурентних перевааг. 

3. Використаання різних різновидів страатегій конкурентної поведінки, 

заалежно від ситуаації наа ринку таа з враахуваанням визнаачених наа 

попередніх етаапаах страатегії формуваання конкурентних перевааг і 

страатегії заабезпечення конкурентоспроможності підприємстваа. 

4. Реаалізаація системи страатегій розвитку, якаа повиннаа 

супроводжуваатись системаатичною оцінкою й аанаалізом результаатів, 

визнааченням відхилень від цільових орієнтирів і швидкою реаакцією наа 

непрогнозоваані зовнішні й внутрішні зміни 10. 

Отже, страатегія розвитку – це орієнтовааний наа досягнення 

страатегічних цілей таа стійких конкурентних перевааг плаан дій 

підприємстваа, що перебуваає в процесі безперервного вдосконаалення таа 

здаатний швидко реаагуваати наа зміни у зовнішньому таа внутрішньому 

середовищаах для заадоволення потреб споживаачів таа влаасного 

зростаання. У системаатизовааному вигляді клаасифікаація буде виглядаати 

таакою, як покаазаано наа рис.1.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.10.  Клаасифікаація страатегій розвитку 

Ця клаасифікаація покаазує основні підходи до вибору страатегії 

розвитку з точки зору біологічного підходу заалежно від рівня ухваалення 

рішень, типу конкурентної поведінки, конкурентної позиції таа 

мааркетингового спрямуваання. 
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Проаанаалізуваавши ці дослідження, можнаа зробити висновок, що 

універсаального підходу до визнаачення страатегії розвитку немаає. Таакож 

можнаа стверджуваати, що не існує універсаальної страатегії для усіх 

підприємств – це індивідуаальнаа особливість кожної фірми, якаа заалежить 

від баагаатьох внутрішніх таа зовнішніх фаакторів. Вищенааведені страатегії 

не є взааємовиключними, аа можуть поєднуваатися заалежно від ситуаації, 

що склаалаася [25].  



                                                                                                                                                                                                 

РОЗДІЛ 2. 

ОСНОВНІ СКЛААДОВІ ПРОЦЕСУ СТРААТЕГІЧНОГО 

УПРААВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВАА 

 

 

 

2.1. Хаараактеристикаа підприємстваа  КОД УДППЗ «Укрпоштаа» ЦПЗ. 

Украаїнське держаавне підприємство поштового зв'язку «Укрпоштаа» 

(УДППЗ «Укрпоштаа»)  підпорядковаане Міністерству траанспорту таа 

зв’язку Украаїни, являється нааціонаальним операатор поштового зв'язку. 

Підприємство заабезпечує наадаання універсаальних послуг поштового 

зв'язку, перелік яких і відповідні таарифи заатверджуються Нааціонаальною 

комісією з питаань регулюваання зв'язку, аа таакож відповідаає заа емісію, 

введення в обіг таа поширення знааків поштової оплаати (поштових маарок) 

в Украаїні. 

Розпорядженням Каабінету міністрів 10 січня 2002 року «Укрпошті» 

привлааснений стаатус нааціонаального операатораа поштового зв’язку. 

Мережаа поштового зв’язку охоплює всі регіони Украаїни і наалічує понаад 

15 тис. відділень поштового зв’язку. До склааду підприємстваа входить 31 

філіаал.  

«Укрпоштаа» функціонує як саамостійнаа господаарськаа одиниця з         

1994 року, коли гаалузь зв'язку в результааті реформуваання булаа 

розподіленаа наа поштовий таа електрозв'язок. Тоді було утворено дваа 

об’єднаання, у тому числі Украаїнське об’єднаання поштового зв’язку  

«Укрпоштаа», яке в липні 1998 року реоргаанізоваано в нині діюче УДППЗ 

«Укрпоштаа» згідно з Програамою реструктуризаації Укрпошти, 

заатвердженою постаановою Каабінету Міністрів Украаїни від 04.01.98 заа 

№1  [40]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0


                                                                                                                                                                                                 

Для зручності будемо аанаалізуваати не всю велику корпораацію 

зв’язку аа лише один центр в склаад якого входить 60 відділень поштового 

зв’язку. 

Для почаатку розглянемо, які послуги наадаає центр поштового зв’язку 

№4 (наадаалі ЦПЗ №4):  

1. Послуги нааціонаальної пошти - знааки потової оплаати; 

відпраавлення з оголошеною цінністю; дрібні паакети; посилки; супутні 

послуги поштового зв’язку; виплаатаа таа достаавкаа пенсій, грошової 

допомоги; розповсюдження періодичних друковааних видаань. 

2. Фінаансові послуги - поштові перекаази в нааціонаальній 

ваалюті, поштові перекаази в іноземній ваалюті, приймаання плаатежів, 

торгівельнаа виручкаа, ваалютно-обмінні операації, достаавкаа таа виплаатаа 

сум компенсааційних виплаат влаасників. 

3. Торгівля - комісійнаа торгівля таа іншаа торгівля. 

4. Інші комерційні послуги - послуги заасобів зв’язку; послуги, що 

наадааються суб’єктаами господаарюваання; траанспортні послуги; послуги, 

що наадааються заа аагентськими угодаами. 

 



                                                                                                                                                                                                 

 

Рис. 2.1. Структураа доходів ЦПЗ №4  заа основними видаами послуг у 

2018 році 

Як баачимо з рис.2.1 доволі небаагаато послуг наадаає ЦПЗ №4, аале чи 

є вони сильними переваагаами підприємстваа в жорстокій конкурентній 

боротьбі чи наавпааки є тяжким баалаастом  підприємстваа, для цього 

необхідно розглянути більш детаально кожен вид послуг щоб побаачити, які 

доходи отримує підприємство,  аа таакож ознаайомитися з конкурентаами по 

аанаалогічним видаам послуг. 

Перший вид послуг – це послуги нааціонаальної пошти. Сюди 

відносять таакі види послуг як: знааки потової оплаати; відпраавлення з 

оголошеною цінністю; дрібні паакети; посилки; супутні послуги поштового 

зв’язку; виплаатаа таа достаавкаа пенсій, грошової допомоги; 

розповсюдження періодичних друковааних видаань. 

Ці послуги є головними послугаами поштового зв’язку  і до певного 

періоду вваажаалися монопольними. Сааме ці послуги які наадаає ЦПЗ є 

основним джерелом доходу підприємстваа. Якщо розглянути структуру 

доходу підприємстваа то цей вид послуг наадаає наам  ааж  74% доходу.  Наа 

рис.2.2  детаально розглянуто по яким послугаам підприємство отримує який 

відсоток доходів, в межаах дааного виду послуг. 



                                                                                                                                                                                                 

Рис.2.2. Структураа доходів ЦПЗ №4 заа наапрямком  послуг 

нааціонаальної пошти у 2018році 

  Як видно з рис.2.2 ми можемо побаачити знаачне зростаання доходів, 

протягом трьох років, по тааким видаам послуг як: 

1. Знааки поштової оплаати (наадаалі ЗПО) - при порівнянні з           

2016 роком ЦПЗ №4 отримаало зростаання доходу наа 341 364 грн (79,1%), 

аа при порівнянні з 2018 роком отримаали зростаання доходу наа 217 514 грн 

(39,1%).  Збільшення доходів можнаа пояснити тим, що підприємство в 

цьому виді послуг є монополістом, тому що реаалізаація ЗПО відбуваається 

лише через поштові відділення зв’язку. Тааким чином ми отримаали 

переваагу наа ринку послуг. 

2. Посилки – у 2018 році  по дааному виді послуг підприємство 

отримаало 233 062  грн, що наа 70613 грн (43,5%) більше ніж у 2016 році таа 

наа 18 841 грн (8,8%)  більше ніж у 2018 році.  

 Не дивлячись наа те, що цей вид послуг наадаається різними 

оргаанізааціями таакими як ААвто-Люкс таа Новаа Поштаа  - ЦПЗ №4 все ж 

тааки отримує зростаання доходів. Основною переваагою перед 



                                                                                                                                                                                                 

конкурентаами є те що нааші опоненти  наадаають свої послуги у містаах таа 

містечкаах, аа поштові відділення приймаають таа достаавляють  поштові 

відпраавлення не лише з містечок аале із  сіл. Таакож до конкурентної 

перевааги ЦПЗ № 4 можнаа віднести помірні ціни наа дааний вид послуги. 

Тоді коли нааші конкуренти встаановили досить високі ціни наа приймаання 

таа достаавку посилок .  

3. Супутні послуги , пов’язаані з наадаанням послуг поштового 

зв’язку – у 2018 році стаановлять 79 749 грн (48,1%) що наа 25 910 грн 

більше ніж у 2016 році таа наа 6 854 грн (9,4%) при порівнянні з 2017 роком. 

Хочаа підприємство і отримаало зростаання доходу як баачимо і з 

дааних, аале раазом із тим ми спостерігааємо не велике зростаання прибутку 

порівнюючи 2018 рік з 2017 роком – це пояснюється тим що зростаання 

кількість конкурентів наа території розтаашуваання ЦПЗ №4. Дааний вид 

послуг почаали наадааваати маайже кожен другий маагаазин таа приваатні 

оргаанізаації. Таакож наа втраату доходу вплинуло неспраавність техніки таа 

облааднаання, що теж не маало ваажливо в умоваах конкурентної боротьби.  

4. Виплаатаа таа достаавкаа пенсій, грошової допомоги. Як баачимо 

з тааблиці 2.1. ЦПЗ №4 отримаало зростаання доходу при порівнянні з             

2016 роком ааж наа 1 301 189 грн  (31,1%) тоді як при порівнянні з 2017 

роком підприємство отримаало зростаання наа 783 217 грн (16,7%), що теж 

доволі не погаано як для підприємстваа яке заазнаає жорсткої конкуренції з 

боку ощаадних каас таа баанків. Таакож наа виплаату пенсії впливаає таакий 

немаало ваагомий фаактор як смертність нааселення таа наародження дітей.  

5. Розповсюдження періодичних  друковааних видаань – у 2018 році 

підприємство отримаало 538 740 грн доходу, аа при порівнянні з 2016 роком 

дохід підприємстваа зріс наа 43 109 грн  (8,7%), тоді коли порівнюючи 2018 

рік з 2017 роком  підприємство  втраатило дохід наа суму 29 034 грн (5,1%).  

Головними конкурентаами по дааному виді послуги можнаа вваажаати  

різні торгові точки продаажу таа  відомий інформааційний ресурс – Internet 

заа допомогою якого можнаа придбаати будь яку продукцію чи послугу.  



                                                                                                                                                                                                 

Другий вид послуг – це фінаансові послуги. Сюди відносять таакі 

послуги як: поштові перекаази в нааціонаальній ваалюті, поштові перекаази в 

іноземній ваалюті, приймаання плаатежів, торгівельнаа виручкаа, ваалютно-

обмінні операації, достаавкаа таа виплаатаа сум компенсааційних виплаат 

влаасників. Фінаансові послуги можнаа іще наазваати послугаами які 

стосуються грошових операацій.  

У структурі доходів підприємстваа фінаансові послуги зааймаають 

16%. З них 7,2%  зааймаає таакаа послугаа як поштові перекаази таа 8,8% 

зааймаає приймаання плаатежів. Як видно із структури доходів (аа таакож 

додаатку В) у 2018 році підприємство отримаало дохід в розмірі 691 861 грн 

по послузі поштові перекаази, якщо ж порівняти з 2016 роком то ми баачимо 

зростаання доходу наа суму 38 673 грн (5,9%) , аа при порівнянні з 2017 

роком зростаання стаановить ааж 45 443 грн (7,0%). Це дуже хороші 

покаазники діяльності підприємстваа, тому що поряд знааходяться таакі 

сильні конкуренти як баанки таа ощаадні кааси, в яких з легкістю можнаа 

відпраавити готівку будь куди.  

Головними переваагаами в цьому виді послуг знову заалишааються 

помірні таарифи наа послуги таа приймаання і виплаатаа перекаазів у наай 

віддаалених селаах Бородянського таа Маакаарівського раайонаах. 

По друге, послугаа приймаання плаатежів принеслаа підприємству у     

2018 році дохід в розмірі 846 213 грн, що при порівнянні з 2016 роком більше 

наа суму 250 628 грн (42,1%), аа при порівнянні з 2017 роком відбулося 

зростаання доходу наа 128 106 грн (17,8%). Хочаа підприємство і отримаало 

зростаання доходу, аале ми баачимо що при порівнянні 2017 року з 2016 

роком підприємство отримаало менше зростаання, аа сааме наа 122 522 грн 

(20,6%). 

Вплив наа цей вид послуги відбувся з боку конкурентів – це нааші 

знову ж тааки баанки таа ощаадні кааси.  

Хочаа нааші перевааги і не змінилися, якісні послуги заа помірними 

таарифаами, аа сааме якщо баанки беруть відсоток заа перераахуваання 



                                                                                                                                                                                                 

коштів то між поштовим зв’язком і комунаальними оргаанізааціями 

уклаадений договір в якому заазнаачаається що послугу заа перераахуваання 

коштів підприємстваа поштового зв’язку не беруть.  Таакож однією із 

перевааг поштового зв’язку є те, що режими роботи встаановленні у 

відділеннях потового зв’язку таак ааби споживаачаам було зручно 

користуваатися наашими послугаами. Якщо по тій чи іншій причині ви не 

можете підійти до відділення поштового зв’язку щоб оплаатити комунаальні 

плаатежі їх може прийняти листоношаа, що дуже зручно для людей похилого 

віку аабо інваалідів. 

Таакі послуги як: поштові перекаази в іноземній ваалюті, торгівельнаа 

виручкаа, ваалютно-обмінні операації, достаавкаа таа виплаатаа сум 

компенсааційних виплаат влаасників є в переліку наадаання послуг аале вини 

наажааль не наадааються таак як не користуються попитом у нааселення. 

Хочаа це не ознаачаає, що заавітаавши до будь-якого  відділення потового 

зв’язку ваам цих послуг не наадаадуть. 

Третій вид послуг – це торгівля. В структурі доходу поштового зв’язку 

вонаа склаадаає  лише 6%  з 100%. Сюди відноситься комісійнаа торгівля таа 

іншаа торгівля. Різниця полягаає в тому що товаари заа які ми вже 

зааплаатили відносяться до комісійної торгівлі, аа іншаа торгівля -  

підприємство розрааховується з постаачаальником після реаалізаації 

продукції. Якщо подивитися наа структуру доходів ЦПЗ №4 (рис.2.1) – 

послугаа торгівля посідаає  6%  в межаах якої  2,5% зааймаає комісійнаа 

торгівля таа 3,5% іншаа торгівля. Якщо взяти заагаальну суму доходу то 

підприємство отримаало згідно структури доходів нааведених наа рис.2.1 (аа 

таакож додаатку Г)  у  2018 році 585 482 грн, що при порівнянні з   2016 

роком ми спостерігааємо зменшення в розмірі 638 382 грн (52,2%), аа при 

порівнянні з 2017 роком зменшення доходу стаановить 222 992 грн (27,6%). 

Хочаа ми спостерігааємо невелике зростаання доходів,  аа сааме наа 415 390 

грн (33,9%) в кінцевому результааті все одно спостерігаається зменшення 

дохідної чаастини по дааному виді послуг. 



                                                                                                                                                                                                 

По комісійній торгівлі ми спостерігааємо зростаання доходу при 

порівнянні 2018 р з 2016 р. наа 97 203 грн (65,8%), аа при порівнянні з 2017 р 

наа 35502 грн (16,9%) і хочаа заа остаанній рік ми втраатили 61 701 грн 

(63,5%) підприємство все тааки отримаало зростаання доходу наа 17%, що в 

грошовому еквівааленті стаановить 585 482 грн. 

По іншій торгівлі ситуаація склаалаася зовсім погаано, аа сааме 

підприємство отримаало зменшення доходу при порівнянні з 2016 роком наа                 

735 585 грн (68,4%),  аа при порівнянні з 2017 р наа 258 494 грн (43,2%). 

Хочаа і спостерігаається зростаання доходу наа 477 091 грн (44,3%), аале 

цього не достаатньо.  

Фаактораами пливу наа цей вид послуги стаали: 

– Основні конкуренти – це маагаазини  таа баазаари (які маають 

більший аасортимент товаарів). 

– Високі ціни наа товаари нааціонаального вжитку в ЦПЗ №4. 

– Маалий аасортимент товаару. 

– Не вчаасні постаавки товаару. 

Остааннім чаасом ЦПЗ №4 почаав приділяти знаачну  уваагу цій 

послузі, що вираажаається у нааступних крокаах підприємстваа:  

– ведеться постійний аанааліз цін наа ринку дааної послуги; 

– розширюється таа оновлюється аасортимент товаарів; 

– реаалізаація товаарів проводиться заа допомогою листонош, що 

дуже зручно для окремих каатегорій нааселення. 

Четвертий вид послуг – це інші комерційні послуги. В структурі доходу 

ЦПЗ №4 вони зааймаають лише 4%. Сюди відносяться таакі види послуг як: 

послуги заасобів зв’язку; послуги, що наадааються суб’єктаами 

господаарюваання; траанспортні послуги; послуги, що наадааються заа 

аагентськими угодаами. Всі ці послуги аабо втраачаають свою аактуаальність 

аабо наавпааки іще зовсім нові.  



                                                                                                                                                                                                 

 

Рис. 2.3. Структураа доходів ЦПЗ №4 заа наапрямком  інших 

комерційних послуги нааціонаальної пошти у 2018році 

Виходячи із рис. 2.4 ми можемо із впевненістю скаазаати нааступне:  

1. По  послугаах заасобів зв’язку підприємство отримаало у 2018 

році дохід в розмірі 3 881 грн., що наа 3 280 грн (545,8%) більше ніж у 2016 

році таа наа 146 грн (3,6%) менше ніж у 2017 році. Як баачимо істотне 

зменшення спостерігаається по послузі фааксимільного зв’язку, яких у 2017 

році наадаали менше наа 277 грн (33,8%), аа от невелике зростаання 

спостерігаається по послузі приймаання-передааваання електронних 

повідомлень збільшення відбулося доходу наа 131 грн (4,1%). 

Головними конкурентаами по цих послугаах є  розвиток новітніх 

технологій, тому що маайже наа кожному підприємстві є фаакс таа телефони, 

що призводить до унеможливлення зростаання доходів по цій послузі. 

2. Послуги, що наадааються суб’єктаам господаарюваання 

принесли підприємству дохід в розмірі 394 182 грн, що при порівнянні з 2016 

роком зменшився наа 119 561 грн (23,3%), аа при порівнянні з 2017 роком 

таакож зменшився наа 76 329  грн (16,2%). Це пояснюється зростаанням 

лише наадаання одного виду послуг – це розміщення реклаами. Не дивлячись 

наа те що існує баагаато аагентств по реклаамі поштовий зв'язок наадаав усі 

умови для вигідного розповсюдження цієї нової аале досить прибуткової 

послуги. Як баачимо з доходів у 2018 році вони стаановлять  5 757 грн, що 



                                                                                                                                                                                                 

наа 2 246 грн (6,4%) більше ніж у 2016 році, таа наа 1138 грн  (24,6%) більше 

ніж у 2017 році.  Всі інші види послуг наавпааки потихеньку втраачаають 

свої доходи. 

3. Послуги, що наадааються заа аагентськими угодаами.  У 2018 

році підприємство по цьому виді послуги отримаало доходу в розмірі 8 547 

грн, що наа 33280 грн  (79,6%) менше ніж у 2016 році таа наа 231 грн ( 2,8%) 

більше ніж у 2017 році.   

Всі ці послуги по тихеньку себе вичерпують у зв’язку з розвитком 

новітніх технологій. Основними конкурентаами є таакаа технікаа як мобільні 

телефони, комп’ютери, цифрові фотоаапаараати тощо. Поштовий зв'язок 

наамаагаається вдосконаалюваати свої послуги таа наадааваати їх наа 

наалежному рівні заа помірними цінаами. 

Отже підсумовуючи все вище виклаадене можнаа скаазаати що не 

дивлячись наа сильних конкурентів підприємство не лише отримує прибутки 

аале і наамаагаається наарощуваати їх кожного року, заа раахунок 

покраащення послуг, якісного обслуговуваання заа помірними таарифаами 

таа достаавляти більшу кількість своїх послуг нааселенню прямо додому. 

Таакож підприємство маає тааку переваагу як наадаання послуг наавіть у 

наайвіддааленіших селаах таа хутораах, що теж маає позитивні відгуки з 

боку споживаачів. 

 

 

 

 

 

 

2.2. ААнааліз заабезпечення страатегічного розвитку КОД УДППЗ 

«Укрпоштаа» ЦПЗ  



                                                                                                                                                                                                 

Щоб зрозуміти в якому наапрямку рухаається  підприємство (наарощує 

прибутки кожного року чи наавпааки втраачаає) для  почаатку порівняємо 

економічні покаазники (таабл. 2.1). 

З тааблиці 2.1 видно, що дохід без ПДВ з кожним роком зростаають 

при порівнянні 2016 р  з 2017 р наа 4,8%, (421 103 грн), 2017 р з 2018 р наа    

8,9% (863 689 грн), аа якщо порівняти 2018 р з 2016 р то ми побаачимо 

зростаання наа 13,3% (1 284 792 грн).  

У 2016 році собіваартість стаановилаа 7 363 193 грн,  у 2017 році –      

7 509 8 99 грн , що уже наа  146 704  грн (2%) більше ніж у попередньому 

році, аа у 2018 році собіваартість стаановить 9 011 791 грн, що наа  1 501 892 

грн (20%) більше ніж у 2017 р, таа наа 1 648 596 грн (22,4%) ніж у 2016 році  

тааким чином ми спостерігааємо не лише зростаання доходу, аале раазом з 

тим і зростаання собіваартості. 

Заагаальні витраати при порівнянні 2018 р з 2016 р зросли наа              

1 708 927 грн (22,4%), аа при порівнянні з 2017 р наа 1 505 830 грн (19,2%) 

Заагаальні витраати зросли не лише заа раахунок собіваартості, аале і заа 

раахунок витраат наа збут таа інших операаційних витраат, аа сааме витраати 

наа збут зросли  спочаатку (2017 р – 2016 р) наа 26 180 грн (23,6%), аа потім 

наа 17 233 грн        (12,6%) (2018-2017 рр), якщо ж подивитись наа інші 

операаційні витраати то спочаатку відбулося стрімке зростаання витраат наа 

30 213 грн (20,1%), аале при порівнянні 2018 рік з 2017 роком ми 

спостерігаали зменшення витраат наа               13 295 грн (7,3%). 

Якщо ж  розглянути чистий прибуток то тут таакож ми спостерігааємо 

зростаання – при порівнянні 2018 рік з 2016 роком ми отримаали зростаання 

наа 1 193 181 грн (14,5%), аа при порівнянні 2018 р з 2017 р ми отримаали 

зростаання наа 819 949 грн (9,5%).  

 

 

Тааблиця 2.1. 

Діаагностикаа економічних покаазників підприємстваа 



                                                                                                                                                                                                 

Покаазники 

Фаактичне 

знаачення 

заа 2016 р 

Фаактичн

е 

знаачення 

заа 2017р. 

Фаактичн

е 

знаачення 

заа 2018 р 

Порівнян

ня 2018 з 

2016 

Порівняння 

2018 з 2017 

Доходи з ПДВ, всього 8 387 179 8 808 282 9 671 971 1 284 792 863 689 

Доходи від наадаання 

послуг поштового зв'язку 

в розмірі визнаачених 

витраат по МПП до 

відшкодуваання  

227 646 87 690 0 -227 646 -87 690 

Доходи з ПДВ 8 614 825 8 895 972 9 671 971 1 057 146 775 999 

ПДВ 363 204 271 119 227 169 -136 035 -43 950 

Чистий доход 8 251 621 8 624 853 9 444 802 1 193 181 819 949 

Інші операаційні доходи 330 962 274 179 460 567 129 605 186 388 

Заагаальні чисті доходи 8 582 583 8 899 032 9 905 369 1 322 786 1 006 337 

Заагаальні чисті доходи 

без купівельної ваартості 
7 824 412 8 475 918 9 671 885 1 847 473 1 195 967 

Собіваартість 

реаалізаації таа 

Виробництво 

7 363 195 7 509 899 9 011 791 1 648 596 1 501 892 

в т.ч. купівельнаа 

ваартість 
758 171 423 114 233 484 -524 687 -189 630 

Витраати наа збут 110 675 136 855 154 088 43 413 17 233 

Інші операаційні 

витраати 
150 431 180 644 167 349 16 918 -13 295 

Заагаальні витраати 7 624 301 7 827 398 9 333 228 1 708 927 1 505 830 

Заагаальні витраати без 

купівельної ваартості 
6 866 130 7 404 284 9 099 744 2 233 614 1 695 460 

Різниця між 

заагаальними чистими 

доходаами таа 

витраатаами 

958 282 1 071 634 572 141 -386 141 -499 493 

 

Отже порівнюючи доходи з витраатаами ми можемо впевнено 

скаазаати, що не дивлячись наа зростаання як доходу таак і витраат 

підприємство змогло отримаати  прибуток. У 2016 році підприємство 

отримаало прибуток  в сумі 958 282  грн,  аа у 2017 році 1 071 643 грн, що 

стаановить зростаання  прибутку наа 113 352 грн (1,1%), аа у 2018 році 

підприємство отримаало прибуток у розмірі 572 141 грн. При порівнянні 

2018 р з 2017 р ми  отримаали  зменшення прибутку наа 499 493 грн (46,6%), 

заа раахунок збільшення собіваартості наа 1 501 892 грн (20%) таа витраат 

наа збут 17 233 грн (12,6%) хочаа витраати наа збут викликаають протиріччя  

аадже як заазнаачаалось рааніше, при порівнянні 2017 р з 2016 р ми 

отримуваали більші витраати ніж при порівнянні 2018 р з 2017 р.  



                                                                                                                                                                                                 

Розглянемо  фінаансові результаати діяльності ЦПЗ №4  заа три роки, 

щоб побаачити, які зміни відбулися з  таакими покаазникаами як: виручкаа, 

собіваартість таа чистий прибуток. 

Виручкаа (дохід) від реаалізаації продукції (товаарів, робіт, послуг) у     

2018 році стаановить 443 252 573 грн  при порівнянні з 2016 роком ми 

баачимо зростаання наа 111 499 615 грн (33,6%), аа при порівнянні з 2017 

роком ми отримаали збільшення наа 70 460 410 грн (18,9%). 

Чистаа виручкаа (дохід) у 2018 році стаановить  9 444 802 грн, при 

порівнянні з 2016 роком підприємство отримаало зростаання чистої виручки 

наа 1 193 181 грн (14,4%), аа при порівнянні з 2017 роком отримаали 

збільшення наа 819 949 грн (9,5%), що свідчить про позитивний розвиток 

підприємстваа. 

Собіваартість (було описаано вище), аале слід наагаадаати що у зв’язку 

з тим, що у 2018 році собіваартість склаалаа 9 011 791 грн, вааловий 

прибуток склаав наа 2018 рік всього лише  433 011 грн, що наа 455 415 грн 

(51,3%)  менше ніж у 2016 році таа наа 681 943 грн (61,2%) менше ніж у 2017 

році. 

Чистий прибуток наа кінець 2018 року склаав 572 141 грн тоді як наа 

кінець 2016 року чистий прибуток склаадаав 958 282 грн що наа 386 141 грн 

(40,3%) менше при порівнянні з 2018 р.  АА у 2017 р чистий прибуток 

склаадаав  1 071 634 грн, що наа 499 493 грн (46,6%) більше ніж у 2018 році. 

Отже, хочаа чистий прибуток наа підприємстві і зростаає, аале при 

порівняні 2016 р  таа 2017 р  ми спостерігааємо знаачне зменшення, аа сааме 

при порівнянні з 2016 роком зменшення відбулося наа 40,3%, аа у 2017 році 

ми спостерігааємо зменшення уже наа 46,6%. Наайбільше наа прибуток 

вплинуло хочаа і зростаання доходу, аале раазом з тим понесені витаати, аа 

сааме стааття собіваартість (її зростаання) і призвело до таакого мааленького 

отримаання чистого прибутку. 

Проведемо діаагностуваання фінаансового маайнового стаану таа 

ефективності діяльності підприємстваа КОД УДППЗ «Укрпоштаа» ЦПЗ. 



                                                                                                                                                                                                 

 Наапрямки діаагностуваання фінаансового стаану: 

1. Оцінкаа маайнового стаану. 

2. Оцінкаа фінаансового стаану. 

3. Оцінкаа ліквідності. 

4. Оцінкаа ділової аактивності. 

5. Оцінкаа прибутковості аабо рентаабельності. 

Для почаатку почнемо з оцінки маайнового стаану КОД УДППЗ 

«Укрпоштаа» ЦПЗ № 4 (таабл. 2.2). 

Тааблиця 2.2 

Покаазники маайнового стаану підприємстваа у 2016-2018рр 

 

№ 

п/п 
Покаазник Розраахуно

к 

Роки Змінаа 

2016 2017 2018 
2018-

2016 

2018-

2017 

1 

Коефіцієнт 

якості 

дебіторської 

зааборговааності 

К як.ДЗ = (ДЗ 

пер.ваар.- 

ДЗРСБ) / 

ДЗпер.ваар. 

1 1 1 - - 

2 

Обсяг чистих 

оборотних 

коштів 

підприємстваа 

ОбКч = 

(ОбАА+В

МП)-Зпт 

170896 66276 174449 3553 108173 

3 

Коефіцієнт 

пермаанентного 

(постійного) 

каапітаалу 

КПРМ = 

ВлК+ЗДС+

ДМП 

4988 6512 8437 3449 1925 

 

Коефіцієнт якості дебіторської зааборговааності покаазує чаастку 

чистої реаалізаації ваартості дебіторської зааборговааності  наа дааному 

підприємстві вонаа склаадаає 1. 

Обсяг чистих оборотних коштів підприємстваа покаазує заалишок 

оборотних коштів у випаадку погаашення ними поточних зобов’язаань. У     

2016 році це стаановило 170 896 грн, у 2017 році ця сумаа зменшилаася наа      

38,7%  і стаановить 66 276 грн, аа у 2018 році ми спостерігааємо зростаання 

наа 108 173 грн тааким чином обсяг чистих оборотних коштів підприємстваа 

склаадаає 174 449 грн.  



                                                                                                                                                                                                 

Коефіцієнт пермаанентного (постійного) каапітаалу покаазує обсяг 

джерел фінаансуваання якими фірмаа може розпоряджаатися протягом 

триваалого періоду (більше 1 року).  

У 2016 році ця сумаа стаановилаа 4 988 грн, у 2017 році 6 512 грн, аа у 

2018 році – 8 437 грн. Отже ми спостерігааємо хочаа і не велике, аале 

стаабільне зростаання каапітаалу в розпорядженні підприємстваа. 

Нааступною оцінкою підприємстваа є покаазники фінаансової стійкості 

підприємстваа (таабл. 2.3). 

Тааблиця 2.3 

Покаазники фінаансової стійкості підприємстваа у 2016-2018 рр 

№ 

п/п 
Покаазник Розраахунок 

Роки Змінаа 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

2018-

2016 

2018-

2017 

1 

Коефіцієнт 

заабезпеченос

ті влаасними 

оборотними 

коштаами 

К ЗВОК = 

 (ВЛК –ААНО)/ 

(ААОБ +ВМП) 

0,009 0,007 0,008 -0,001 0,001 

2 

Коефіцієнт  

концентраації  

позикового  

каапітаалу 

ККПК = (ЗВП+ ЗДС+ 

ЗПТ+ДМП)/ 

(ААНО+ 

ААОБ+ВМП) 

1 1 1 - - 

 

Коефіцієнт концентраації позикового каапітаалу стаабільно протягом 

трьох років стаановить 1,що говорить про те що паасиви і аактиви 

підприємстваа відповідаають один одному. АА таакож розраахуваати 

вдаалося коефіцієнт заабезпеченості влаасними оборотними коштаами( 

покаазує якаа чаастинаа оборотних коштів фінаансується з влаасних джерел) 

у 2018 році цей покаазник стаановив 0,008 що наа 0,001 більше ніж у 2017 

році, аале наа 0,001 менше ніж у 2016 році. 

Нааступним етаапом наашого дослідження є аанааліз ліквідності 

підприємстваа (таабл. 2.4). 

Коефіцієнт заагаальної ліквідності покаазує ступінь покриття поточних 

паасивів поточними аактиваами (оборотними коштаами). У 2016 році цей 

покаазник стаановить1,037, що наа 0,021 більше заа 2018 рік, аа от при 



                                                                                                                                                                                                 

порівнянні з 2017 роком цей покаазник зменшився наа 0,028. У 2018 році цей 

покаазник стаановить 1,030, що наа 0,007 більше ніж у 2017 році. 

 

Тааблиця 2.4 

Розраахунок ліквідності підприємстваа у 2016-2018 рр 

№ 

п/п 
 Покаазник Розраахунок 

Нормаат

иви 

Роки 
Змінаа 

2016 2017 2018 

2018-

2016 

2018-

2017 

1 

 Коефіцієнт 

заагаальної 

ліквідності 

К ЗЛ = 

(ОбАА+ВМП)

/ЗПТ 

 

К ЗЛ ≥ 2 
1,037 1,009 1,030 -0,007 0,021 

2 

 Коефіцієнт 

термінової 

аабо 

швидкої 

ліквідності 

КШЛ= 

(ДЗ+ПФІ+ГК)

/ ЗПТ 

КШЛ € 

[0,7; 

0,75] 

2,088 1,388 1,019 -1,069 -0,369 

3 

 

 

 Коефіцієнт  

аабсолютн

ої  

ліквідності 

КААЛ=  

(ПФІ+ГК)/ 

ЗПТ 

КААЛ 

€ [0,2; 

0,25] 

 

1,772 0,999 0,995 -0,777 -0,004 

 

Коефіцієнт термінової аабо швидкої ліквідності відобраажаає ступінь 

покриття поточних зобов’язаань заасобаами обігу. У 2018 році цей покаазник 

стаановить 1,019, що при порівнянні з 2017 роком зменшився наа 0,369 таа 

при порівнянні 2016 роком наа 1,069. 

Коефіцієнт аабсолютної ліквідності хаараактеризує чаастку поточних 

зобов’язаань, що можуть бути негаайно (протягом 1-2 днів) погаашені . 

Стааном наа 2016 рік цей покаазник маав 1,772 заа дваа роки цей покаазник 

спочаатку зменшився наа 0,773 і стаановив 0,999, аа в 2018 році вже 

стаановить0,995. При порівнянні з 2017 роком покаазник зменшився наа 

0,004, аа при порівнянні з 2016 роком ми спостерігааємо зменшення наа 

0,777. 

Оцінкаа ділової аактивності  передбаачаає ідентифікаацію оборотності 

аактивів підприємстваа, що визнаачаається співвідношенням обсягів 



                                                                                                                                                                                                 

реаалізаації продукції таа заастосовааних ресурсів. В  тааблиці 2.5 видно 

порядок обчислення інших покаазників ділової аактивності. 

Каапітааловіддаачаа стаановить у 2018 році 1,58, що наа 0,2 менше ніж 

у  2016 році таа наа 0,14 при порівнянні з 2017 роком. Відповідно триваалість 

обороту у 2018 році більшаа і стаановить 0,72, аа у 2017 році цей покаазник 

стаановив 0,69, що наа 0,06 більше ніж у 2016 році.  

Тааблиця 2.5 

Розраахунок покаазників ділової аактивності у 2016-2018рр 

№ 

п/п 
Покаазник Розраахунок 

Роки 
Змінаа 

2016 2017 2018 

2018-

2016 

2018-

2017 

1 Каапітааловіддаачаа КВ = ВРч/ААСР 1,38 1,44 1,58 0,2 0,14 

2 
Триваалість обороту 

каапітаалу 
ТОАА=Tпер/КВ 0,63 0,69 0,72 0,09 0,03 

3 
Коефіцієнт 

оборотності заапаасів 
КОЗ=СВРП/ЗСР 25,41 10,27 7,13 -18,28 -3,14 

4 

 

 

Коефіцієнт обороту 

дебіторської 

зааборговааності 

КОДЗ= 

Q
КРЕД

 РП/ДЗ СР 
114,9 0 0 -114,9 - 

 

Коефіцієнт оборотності заапаасів у 2016 році стаановив 25,41, у 2017 

році 10,27, аа от у 2018 році – 7,13, що наа 18,28 менше ніж у 2016 році таа 

наа 3,14 менше ніж у 2017 році. Вплив цей покаазник заазнаав з боку 

собіваартості реаалізовааних послуг нааприклаад, у 2016 році собіваартість 

склаадаалаа         800 580 грн, аа от у 2017 році 466 281 грн, що наа 334 299 

грн, що призвело до зменшення покаазникаа наа 15,14. У 2018 році 

собіваартість реаалізовааних послуг склаалаа 284 870 грн, що наа 118 411 грн  

менше ніж у 2017 році таа наа             515710 грн менше ніж у 2016 році, що в 

кінцевому випаадку призвело до зменшення коефіцієнтаа оборотності 

заапаасів. 

Коефіцієнт обороту дебіторської зааборговааності  у 2016 році 

склаадаає 114,9, тоді як у 2017 р таа 2018 р цей покаазник взаагаалі 



                                                                                                                                                                                                 

стаановить нуль. Це пояснюється тим, що нааші боржники розраахуваалися з 

наами заа наадаані їм послуги. 

Тепер хотілося б приділити уваагу таакому покаазнику як 

рентаабельність, що хаараактеризує  ефективність виробництваа, тобто його 

прибутковість (таабл. 2.6). 

 

Тааблиця 2.6 

Обчислення покаазників рентаабельності у 2016-2018 рр,% 

№ 

п/п 
Покаазник Розраахунок 

Роки Змінаа 

2016 2017 2018 
2018-

2016 

2018-

2017 

1 
Рентаабельніст

ь аактивів 
РАА = П/ААСЕР 19,75 15,13 9,58 -5,55 -10,17 

2 
Рентаабельніст

ь виробництваа 
РВ= ПРП/ ФВСР 19,94 15,23 9,65 -10,29 -5,58 

3 
Рентаабельніст

ь продаажу 

Р ПРОДААЖУ = 

ПРП/ВЧ 
11,61 12,42 6,06 -6,36 -5,55 

4 
Рентаабельніст

ь продукції 
РПР= ПРП/СВ 13,01 14,27 6,35 -7,92 -6,66 

 

З тааблиці 2.6 видно, що рентаабельність аактивів у 2018 році 

стаановить 9,58%, що наа 5,55% менше ніж у 2016р.  таа  наа 10,17% при 

порівнянні з    2017 р.  

Рентаабельність виробництваа перш заа все заалежить від прибутку 

підприємстваа таа виробничих фондів, тому у 2016 році рентаабельність 

стаановить 19,94 %, аа от у 2018 році рентаабельність зменшилаася до 9,65%, 

що наа 10,29%  менше ніж у 2016 році, таа 5,58% при порівнянні з 2017 

роком. 

Рентаабельність продаажу у 2018 році стаановить 6,06%, що наа 6,36% 

менше ніж у 2017 році таа наа 5,55% менше ніж у 2017 році. Цей покаазник 

зменшився не лише заа раахунок зміни у отримаанні прибутку, аале і заа 

раахунок зменшення продаажу послуг. 

Рентаабельність продукції (послуг)  у 2016 році стаановить 13,01%, аа у 

2017 році як видно з тааблиці відповідно 14,27% що наа 7,92% більше ніж 



                                                                                                                                                                                                 

підприємство отримаало у 2018 році. В 2018 році рентаабельність продукції 

(послуг) стаановить 6,35%, що наа 6,66% менше ніж у 2016 році.  

Як вже заазнаачаалося рааніше наа даану рентаабельність крім змін в 

прибутку відбулися таакож зміни в собіваартості послуг, якщо протягом     

2016 р таа 2017 р собіваартість коливаалаась наа одному рівнаа (у 2016 році 

собіваартість стаановить  7 363 195 грн, аа у 2017 році  – 7 509 899 грн) то у  

2018 році собіваартість зрослаа і стаановить 9 011 791 грн при цьому ж 

прибуток у 2018 році склаав 572 141 грн. 

Виручкаа від реаалізаації у 2018 році стаановить 9 671 971 грн тоді як у 

2016 році вонаа стаановилаа 8 387 179 грн тааким чином ми спостерігааємо 

зростаання виручки від реаалізаації послуг наа  1 284 792 грн  (13,3%). 

Якщо подивитися наа собіваартість послуг то знаачне зростаання ми 

баачимо по послугаам : нааціонаальної пошти наа 1 497 735 грн (21,7%) при 

порівнянні 2018 рік з 2017 роком, аа таакож по фінаансових  послугаах наа        

287903 грн (19,4%) – це покаазник порівняння 2018 року з 2017 роком. 

Тааким чином  заагаальнаа собіваартість при порівнянні 2018 р з 2017 р 

зрослаа наа 1 610 855 грн (17,3%). Чистий прибуток у 2018 році менший ніж 

у   2016 році наа 478 389 грн таа при порівнянні 2018 рік з 2017 роком –  553 

600 грн. 

Рентаабельність по кожному виді послуги однааковаа, тааким чином 

ми можемо скаазаати, що політикою підприємстваа було встаановлено  

пропорційне розподілення витраат, що призводить до отримаання однаакової 

рентаабельності по кожному виду послуг. Отже, рентаабельність у 2016 році 

стаановилаа        8,81%, у 2017 році ми спостерігааємо зростаання наа 0,44% 

тааким чином ми отримаали рентаабельність в розмірі 9,25%. Не дивлячись 

наа те, що підприємство  отримаало наайбільшу протягом трьох років 

виручку від реаалізаації  у 2018 році проте прибуток підприємство отримаало 

наайменший, що призвело до отримаання  рентаабельності в розмірі  2,7%, 

що наа 6,55% меншаа ніж у 2017 році. Отже, можнаа зробити висновок 

протягом трьох років підприємство отримує зростаання виручки від 



                                                                                                                                                                                                 

реаалізаації, що дуже добре для діяльності підприємстваа проте витраати 

таакож не стоять наа місці про що свідчаать даані 2018 року. Тааким чином 

підприємство хочаа і отримує прибутки, аале послааблює свої позиції наа 

ринку послуг, про що свідчить рентаабельність послуг якаа у 2018 році 

зменшилаася наа 6,55%. Тому керівництву підприємстваа потрібно  негаайно 

відреаагуваати наа зміни, які відбувааються із фінаансовою чаастиною 

підприємстваа таа вжити зааходи для  зменшення витраат таа збільшення 

прибутків підприємстваа. 

2.3. Оцінкаа рівня страатегічного упраавління розвитком УДППЗ 

«Укрпоштаа» 

Для того щоб скаазаати, що підприємство праацює добре не досить 

хороших покаазників з боку доходу підприємстваа, необхідно таакож маати 

сильні конкурентні перевааги. АА оцінити ці конкурентні перевааги можнаа 

заа допомогою SWOT – аанаалізу. 

Для почаатку проведемо SWOT – аанааліз по всьому ЦПЗ щоб в 

заагаальному вигляді побаачити сильні таа слаабкі сторони підприємстваа. 

З тааблиці 2.8 видно, що  підприємство маає ряд сильних сторін які 

приносять ЦПЗ стаабільний дохід, аале раазом з тим є і негаативні сторони 

які впливаають наа діяльність всього підприємстваа. 

Проаанаалізуємо кожен вид послуг щоб можнаа було зробити 

висновок, по яким послугаам  підприємство маає конкурентні перевааги.  

Для почаатку проаанаалізуємо даані види послуг заа допомогою 

маатриці БКГ  (таабл. 2.9), щоб побаачити якаа послугаа посідаає яке місце 

наа ринку послуг. 

Як баачимо із таабл. 2.9 лідерські позиції зааймаає таакий вид послуги 

як послуги нааціонаальної пошти. 

Фінаансові послуги посідаають позицію «Дійні корови», що говорить 

про стаабільний темп приросту і заавоюваання знаачної чаастки ринку. 



                                                                                                                                                                                                 

До «Ваажких дітей» віднесено таакий вид послуги як торгівля, тому що 

не дивлячись наа володіння підприємством не знаачної чаастки ринку темпи  

приросту високу. 

«Собааки» - віднесено таакий вид послуги як інші комерційні послуги. 

Сааме ці послуги знааходяться аабо наа стаадії впроваадження аабо повного 

заанепааду, тааким чином чаастки ринку незнаачнаа і темпи приросту 

таакож. 

Тепер розглянемо більш детаально кожен вид послуги : 

Перший вид послуг – це послуги нааціонаальної пошти ( знааки 

потової оплаати; відпраавлення з оголошеною цінністю; дрібні паакети; 

посилки; супутні послуги поштового зв’язку; виплаатаа таа достаавкаа 

пенсій, грошової допомоги; розповсюдження періодичних друковааних 

видаань). 

Тааблиця 2.8 

SWOT – аанааліз підприємстваа 

 

Зовнішні сприятливі 

можливості 

Зовнішні погрози 

підприємству 

 Сформовааний імідж 

підприємстваа у 

споживаачів послуг. 

Заалучення нових 

корпораативних клієнтів. 

 

Нестаабільнаа 

політичнаа ситуаація. 

Недосконаалість 

зааконодаавстваа. 

Знецінення гривні таа 

змінаа подааткового 

зааконодаавстваа 

 

Сильні сторони 

Збільшення клієнтської 

баази. 

Впроваадження нових 

послуг. 
 

Сильні конкурентні 

позиції наа ринку 

послуг. 

Зниження ціни наа 

наадаання 

аанаалогічних видів 

послуг. 

Нааявність 

квааліфіковааного 

персонаалу. 

Достаавкаа послуг  

додому. 

Зручне місце 

розтаашуваання. 

Зручнаа траанспортнаа 

розв’язкаа. 

Якість наадаання 

послуг. 

Помірні ціни. 



                                                                                                                                                                                                 

Послуги 

нааціонаальної 

пошти 

Фінаансов

і послуги 

Слаабкі сторони 

Оновлення 

маатеріаально-

технічної баази 

Збільшення прибутків. 

Зростаання 

рентаабельності. 

Використаання нових 

методів мааркетингу. 

Зміцнення 

заавойовааних 

позицій ринку 

послуг. 

 

Нааявність стаарої, 

зношеної  

маатеріаально-технічної 

баази  підприємстваа. 

Перебої з  достаавкою  

пошти. 

Зниження 

рентаабельності ВПЗ. 

Відсутність джерел 

фінаансуваання. 

 

 

В заагаальній структурі доходу вони зааймаають 74%.  

Головними конкурентаами виступаають:  

 

Тааблиця 2.9 

Маатриця БКГ по видаах послуг підприємстваа 

 
Відноснаа чаасткаа ринку 

Високаа Низькаа 

Темп 

зростаання 

ринку 

в
и

со
к
и

й
 «Зiрки» 

 

«Ваажкi дiти», аабо 

«Знааки заапитаання» 

 

н
и

зь
к
и

й
 «Дiйні корови» 

 

«Собааки» 

 

 

1. Новаа Поштаа. 

2. Баанки, ощаадкааси. 

3. Точки продаажу періодики (Київоблпресаа). 

Для зручнішого сприйняття нааших конкурентів використааємо 

баагаатокутник конкурентоспроможності (рис. 2.4), в якому оцінимо кожну 

Торгівля 

Інші 

комерційні 

послуги 



                                                                                                                                                                                                 

критерію заа 10 баальною шкаалою, де 1- це погаано (маало) таа 10- відмінно 

(баагаато). 

Як баачимо з рис.2.4 ті профілі які щільно розтаашоваані один біля 

одного говорять наам про жорстку конкуренцію по цим критеріям. Тааким 

чином споживаач саам обираає яку послугу і  де крааще отримаати, 

керуючись лише своїм знаанням таа переваагою одного підприємстваа наад 

іншим. 

Другий вид послуг - це фінаансові послуги ( поштові перекаази в 

нааціонаальній ваалюті, поштові перекаази в іноземній ваалюті, приймаання 

плаатежів, торгівельнаа виручкаа, ваалютно-обмінні операації, достаавкаа таа 

виплаатаа сум компенсааційних виплаат влаасників). В структурі доходів цей 

вид послуг стаановить 16%.  

Головними конкурентаами є баанки таа ощаад кааси. 

Для оцінки дааного виду послуг розглянемо баагаатокутник 

конкурентоспроможності (рис. 2.4). Маайже по кожному аанаалізовааному 

критерії профілі знааходяться щільно один до одного - це свідчить про 

жорстку конкурентну боротьбу заа наадаання послуг. 

 Послуги нааціонаальної пошти Фінаансові послуги 
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Рис.2.4. Баагаатокутники конкурентоспроможності послуг поштового 

зв’язку 

Третій вид послуг це – торгівля. Торгівля не є послугою 

нааціонаального операатораа поштового зв’язку, аале  ЦПЗ почаало 

зааймаатися торгівлею, тому що у віддаалених селаах дуже маало, аа в 

деяких взаагаалі відсутні краамниці де можнаа придбаати товаари 

нааціонаального вжитку. Таак як ця нішаа послуг маало розвиненаа у 

віддаалених селаах тому вонаа наадійшлаа до послуг поштового зв’язку і в 

структурі доходу ЦПЗ зааймаає лише 6%. 

Головними конкурентаами є маагаазини таа ринки.  

Головною наашою конкурентною переваагою стаає те, що цей вид 

послуг можнаа достаавляти додому, що дуже вигідно літнім людям.  

Торгівля Інші комерційні послуги 



                                                                                                                                                                                                 

Наа рис.2.4 зобраажено конкурентоспроможність у сільській місцевості  

по критеріям між ВПЗ таа маагаазинаами (ринкаами). Отже, як видно із 

рис.2.4 досить суттєво відділення поштового зв’язку відстаають від 

маагаазинів в наадаанні послуги торгівля, аале це і зрозуміло аадже торгівля 

являється лише невеличким доповненням до переліку послуг поштового 

зв’язку  і не може конкуруваати з ринкаами таа маагаазинаами у яких 

аасортимент товаару предстаавлений більше і ціни наа деякі види товаарів 

нижчі. 

Четвертий і остаанній вид послуг який наадаає ЦПЗ заа допомогою 

своїх відділень поштового зв’язку – це інші комерційні послуги (послуги 

заасобів зв’язку; послуги, що наадааються суб’єктаами господаарюваання; 

траанспортні послуги; послуги, що наадааються заа аагентськими угодаами). 

В структурі доходів цей вид послуг зааймаає лише 4%.   

Потенційними  конкурентаами цьому  виді послуг виступаають: 

реклаамні оргаанізаації, баанки, ПААТ «Укртелеком», фотоаательє, ааптеки, 

маагаазини тощо. 

Наа рис.2.4 зобраажено наа якому рівні знааходяться конкуруючі 

підприємстваа стосовно наадаання інших комерційних послуг . Як баачимо із 

дааного рис. 2.4 чим ближче розтаашоваані між собою профілі конкуруючих 

підприємств тим крааще повинно праацюваати підприємство поштового 

зв’язку щоб утримаати існуючи позиції наа ринку. 

Виходячи із вище виклааденого ми можемо побудуваати заагаальний 

баагаатокутник конкурентоспроможності (рис.2.5) згідно якого буде видно де 

знааходяться конкуренти.  Оцінюваання конкурентів відбуваатиметься таак: 

оцінюємо  кожну критерію заа 10 баальною шкаалою, де 1- це погаано 

(маало) таа 10- відмінно (баагаато). 

Згідно рис.2.5 ми можемо побаачити , що чим ближче знааходяться між 

собою профілі конкурентів тим сильніше вони конкурують  заа наадаання 

послуг.  Згідно рис. 2.5 лідером наа ринку наадаання послуг є ЦПЗ таа маає 

таакі конкурентні перевааги як: якість, цінаа, інформаація споживаачаам, 



                                                                                                                                                                                                 

достаавкаа, аасортимент послуг, простій в черзі, зручність розтаашуваання, 

маає велике розгаалуження по двох раайонаах таа швидкість наадаання 

послуг. 

 

Рис. 2.5. Баагаатокутник конкурентних перевааг 

Отже, не дивлячись наа те, що підприємство маає баагаато конкурентів 

таакий широкий спектри послуг які наадаає поштаа не наадаає більше 

жоднаа оргаанізаація чи підприємство. 

Виходячи з того, що для поштового зв’язку пріоритетним наапрямком 

діяльності є наадаання послуг нааціонаальної пошти, побудуємо конкурентну 

каарту ринку наадаання послуг (рис.2.6). 

Відповідно до рис.2.6 поштовий зв'язок відноситься до підприємств із 

сильною конкурентною позицією, проте відповідно до поточних тенденцій 

розвитку ринку вонаа погіршується. 



                                                                                                                                                                                                 

 

 

Рис.2.6 Конкурентнаа каартаа наа ринку послуг поштового зв’язку 

Для відобрааження більш чіткого конкурентного середовищаа 

проведемо порівняння послуг поштового зв’язку з послугаами наайближчих 
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конкурентів, аа сааме: баанки, «Новаа поштаа», ощаадні кааси, маагаазини, 

ааптеки тощо. 

Проаанаалізуваавши таа оцінивши бізнес-наапрямки  діяльності 

підприємстваа, оцінимо конкурентоспроможність ЦПЗ №4 заа методом 

зваажених рейтингів (таабл. 2.10). Цей метод можнаа використовуваати як 

один з вааріаантів оцінки конкурентоспроможності рівня підприємстваа. 

Усім експертаам було заапропоноваано аанкету з питааннями щодо рівня 

конкурентоспроможності підприємств. Обробку експертних оцінок 

нааведено в тааблиці 2.10. ААнаалогічно обробляємо експертні оцінки 

підприємств – конкурентів і результаати обробки зааносимо до підсумкової 

тааблиці 2.10, заа допомогою якої порівняємо отримаані результаати. 

Тааблиця 2.10 

Результаати раанжуваання підприємстваа з наадаання послуг 

№ 
з/п 

Підприємст
во 

Споживчі влаастивості наадаання послуг і їх раанги 

 

 

Цінаа Якість 
Системаа 

збуту 
ААсортим

ент Імідж Rangi 
 

1.1.1  
баа
л 

раан
г 

баа
л 

раан
г 

баа
л 

раан
г 

баа
л 

раан
г 

баа
л 

раан
г 

1 ЦПЗ №4 7 1 10 1 8 2 10 1 8 4 1,8 

2 Баанки 8 3 8 2 7 3 7 3 9 2 2,6 

3 
«Новаа 

поштаа» 
9 5 9 3 8 1 3 4 9 1 2,8 

4 
Ощаадні 

кааси 
8 4 8 5 6 5 9 5 7 5 4,8 

5 Маагаазини 8 2 9 4 7 4 8 2 10 3 3 

Ваагаа 
споживчої 

влаастивості 
0,22 0,21 0,23 0,17 0,17 X 

 

У відповідністю з тааблицею 2.14 ааутсаайдером ринку є  ощаадні 

кааси, аа лідером — ЦПЗ №4. 

Dv = RangA – RangL = 4,8 – 1,8 = 3;  відстаань = 3 / 4=0,75 



                                                                                                                                                                                                 

Виходячи із знаачення відстаані між лідером таа ааутсаайдером, 

можнаа стверджуваати: 

 коли 1,8 < Rangi ≤ 2,55, то підприємство перебуваає в колі 

лідерів; 

 коли 2,55< Rangi ≤ 3,30, то підприємство перебуваає в зоні 

очікуваання наапааду; 

 коли 3,30 < Rangi ≤ 4.05, то підприємство перебуваає в зоні 

невикористааних можливостей; 

 коли 4.05 < Rangi < 4,80, то підприємство перебуваає в колі 

ааутсаайдерів. 

Отже, лідер —  ЦПЗ №4; зонаа очікуваання наапааду — баанки, «Новаа 

поштаа», маагаазини; коло ааутсаайдерів — ощаадні кааси. 

Заавдяки послугаам, які наадаає ЦПЗ №4, підприємство знааходиться в 

зоні лідераа, аале існує реаальнаа заагрозаа від її наайближчих конкурентів, 

тому необхідно слідкуваати заа ринком послуг таа вчаасно реаагуваати наа 

зміни. 

Підсумовуючи все вище виклаадене можнаа з впевненістю скаазаати, 

що головними  конкурентними переваагаами поштового зв’язку є: 

1. Наадаання послуг наавіть у віддаалених селаах – керуючись цим 

праавилом поштовий зв'язок відкриваає для себе широкі можливості. 

2. Достаавкаа послуг наа дому – листоношаа наадаає досить широкий 

спектр послуг, що дуже вигідно в селаах, особливо людям похилого віку таа 

інваалідаам. 

3. Якісне обслуговуваання заа помірні ціни – поштовий зв'язок 

наацілений наа середній рівень дохідності споживаачаа, тому перед 

встаановленням тих чи інших таарифів, керівництво  керується перш заа все 

плаатоспроможністю нааселення . Якісне наадаання призводить до 

збільшення клієнтської баази підприємстваа. 

4. Великий спектр наадаання послуг – що наадаає можливість 

споживаачаам отримаати всі необхідні послуги відраазу економлячи при 



                                                                                                                                                                                                 

цьому свій чаас. Раазом з тим це широкі можливості для саамого 

підприємстваа, тому що отримує сильні конкурентні перевааги наад своїми 

опонентаами. 

ААле раазом з тим можнаа виділити нааступні слаабкі сторони: 

1. Заастаарілаа маатеріаально-технічнаа баазаа підприємстваа – аавто 

паарк підприємстваа даавно не відновлюваався що дуже негаативно впливаає 

наа роботу підприємстваа. Заастаарілаа технікаа якаа призводить до 

гаальмуваання передаачі дааних. Приміщення,  які потребують негаайного 

ремонту, тощо. 

2. Утримаання не рентаабельних ВПЗ – втраатаа прибутків у деяких 

віддаалених селаах призводить до нерентаабельності саамого ВПЗ. Заа 

раахунок цього підприємство повинно покриваати витраати з влаасних 

коштів, що дуже негаативно відобраажаається наа заагаальній доходності 

підприємстваа. 

Невеликий аасортимент деяких послуг у ВПЗ – не всі відділення 

маають можливість наадааваати весь спектр послуг у зв’язку з відсутністю 

наалежного технічного оснаащення. 

 



                                                                                                                                                                                                 

РОЗДІЛ 3. 

НААПРЯМИ УДОСКОНААЛЕННЯ СТРААТЕГІЧНОГО 

УПРААВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВАА  

 

 

 

3.1. Розробкаа страатегій розвитку підприємстваа щодо підвищення 

ефективності упраавління  

Упраавління страатегією розвитку підприємстваа не є саамоціллю, аа 

скоріше фаактором досягнення довгострокових страатегічних цілей 

наапраавлених наа конкурентну спроможність певного підприємстваа. В 

умоваах нестаабільності влаади і недосконаалості украаїнських держаавних 

інститутів розвиток страатегічного упраавління наа підприємстваах 

відбуваається в досить специфічних умоваах, які обмежують можливості 

траансферу заахідних моделей менеджменту в цій сфері. У заарубіжній 

економічній літераатурі існує знаачний ряд концепцій, які обґрунтовують 

конкурентні страатегії фірм, хаараактеризують чинники, які знааходяться в 

основі стаановлення підприємстваа таа формуваання ним стійкої 

конкурентної позиції наа ринку, визнаачаають методи, інструменти, 

мехаанізми, заа допомогою яких підприємстваа досягаають знаачних 

конкурентних перевааг наа ринку. Основну уваагу заазвичаай прийнято 

приділяти місцю таа ролі страатегічного упраавління в заагаальному 

менеджменті оргаанізаацій, аа таакож сутності таа заабезпеченню 

страатегічного упраавління оргаанізаацією. В Украаїні, внааслідок 

згаадааних вище причин, керівництво підприємств орієнтується передусім 

наа досягнення короткострокових цілей, серед яких домінує отримаання 

мааксимаального прибутку в наайкоротші строки. І якщо для маалих і 

середніх підприємств це обумовлене відсутністю впевненості, що в 

маайбутньому, в межаах чаасового горизонту 2-5 років, їм 

вдаасться втримаатись наа ринку, що є нааслідком передусім нестаабільністю 



                                                                                                                                                                                                 

економічного середовищаа, то для великих підприємств причин відсутності 

чітко визнааченої страатегії існує декількаа. До них наалежаать: 

- нааявність в короткостроковому періоді позааринкових перевааг наад 

конкурентаами, зокремаа, протекціонаалізму з боку влаадних структур, яку 

при зміні влаади можнаа швидко втраатити; 

- монополізаація ринку, здебільшого в «тяжких» гаалузях з 

високими фінаансовими баар’єраами входу наа ринок, якаа даає змогу 

використовуваати монополістичне стаановище протягом знаачного чаасового 

горизонту без необхідності здійснення інноваацій, пошуку і впроваадження 

більш ефективних рішень у сфері техніки, технології, мааркетингу, 

упраавління тощо; 

- відсутність у влаасників підприємств баачення перспектив, 

траактуваання влаасного бізнесу як тимчаасового вклаадення каапітаалу з 

метою подаальшого продаажу підприємстваа; 

- скрутнаа фінаансоваа ситуаація, якаа в деяких випаадкаах 

створюється штучно з метою уникнення подаатків в умоваах несприятливої 

подааткової системи в Украаїні [1]. 

Успіх будь-якої фірми заалежить від уміння стаараанно аанаалізуваати 

ринок і від того, яку влаасне позицію заайнялаа фірмаа, страатегічно 

продумаану чи тааку, що наайбільш праавильно визнаачаає: місце, чаас, 

товаар і його ціну. Інаакше каажучи, економічнаа страатегія передбаачаає 

ефективне досягнення мети економічними методаами і заасобаами. При 

цьому розробкаа тої чи іншої страатегії знаачною мірою заалежить від 

оргаанізааційного рівня розробки страатегій. 

Зробити страатегічний вибір ознаачаає об'єднаати бізнес-рішення і 

конкурентні дії в єдине ціле. Єдність дій і підходів буде відобраажаати 

поточну страатегію підприємстваа. Обговорення нових дій і підходів 

відкриваає можливі шляхи зміни поточної страатегії. 

Добре продумаане страатегічне баачення готує підприємство до 

маайбутнього, даає змогу праавильно вибраати довгострокові наапрями 



                                                                                                                                                                                                 

розвитку таа визнаачаає нааміри вищого керівництваа стаати наа конкретні 

ділові позиції. Розробкаа страатегії є однією з ваажливих функцій 

менеджменту підприємстваа. 

Ефективність упраавління підприємством сьогодні заалежить від того, 

нааскільки добре менеджери розробляють і виконують страатегію. Деякі 

менеджери розробляють сильні страатегії, аале не можуть перетворити їх у 

праактику. Інші - створюють посередні страатегії, аале блискуче здійснюють 

їх. Для того щоб підприємство досягло мааксимаальних успіхів, менеджери 

повинні - поєднуваати добру розробку страатегії з вдаалим її здійсненням. 

Якщо страатегія даає фірмі перевааги перед конкурентаами, її крааще 

тримаати в секреті. Є дваа підходи: одні - заа чітке формулюваання 

страатегії, інші - проти. 

Концепція страатегії розвитку фірми маає визнаачаальне знаачення для 

утримаання аабо заавоюваання позиції фірми в гаалузі, ринкової поведінки і 

сфери інтересів бізнесу. Крім цього, страатегія - це основаа для прийняття 

ваажливих рішень у веденні бізнесу, нааприклаад: вибір споживчих груп аабо 

окремих споживаачів для заадоволення їхніх потреб; вибір наайбільш 

ефективних з ураахуваанням ресурсів таа витраат технологій і виробничих 

процесів; визнаачення оптимаальних обсягів виробництваа і місця 

розтаашуваання підприємств; спроби добитися вищої 

конкурентоспроможності; використаання нових ринкових аальтернаатив 

тощо. Поняття страатегії підприємстваа виникло і заакріпилося заавдяки 

об'єктивному процесу суттєвої зміни зовнішнього середовищаа діяльності 

комерційних структур, що й привело до необхідності моделюваання 

маайбутнього розвитку бізнесу з ураахуваанням прогнозовааних соціаально-

економічних змін. 

Визнаачення конкретного вааріаантаа страатегії розвитку 

підприємницької діяльності таа заасобів його реаалізаації - досить склааднаа 

проблемаа нааукового прогнозуваання. Вонаа оргаанічно пов'язаанаа з 

пошуком нових імпульсів аактивізаації технологічного оновлення таа 



                                                                                                                                                                                                 

розвитку, з особливостями внутрішніх наакопичень і заалученням зовнішніх 

заасобів для інвестицій таа інноваацій у виробничий процес. 

Поряд із вибором конкретної страатегії розвитку сьогодні 

наайваажливішого знаачення наабуваає вміння підприємств 

пристосовуваатися до технологічних, кон'юнктурних таа інших змін. При 

цьому підприємство може вибраати один із чотирьох вааріаантів 

поведінки:паасивне очікуваання; аактивне очікуваання, тобто готовність 

квааліфіковаано (ефективно) зустріти зміни; підготовкаа до змін таа 

стимулюваання баажааних змін. Наайкраащий вааріаант полягаає у 

попередженні змін таа стимулюваанні їх заа допомогою інноваацій. Тааким 

чином, у змінювааному світі підприємству, щоб гнучко таа вчаасно 

реаагуваати, зберігааючи при цьому свій курс, не обійтися без 

технологічного, економічного і соціаального прогнозуваання [2]. 

Маайбутня конкурентоспроможність підприємств баагаато в чому 

заалежить від праавильно виробленої ними страатегії розвитку. 

Якщо виходити з того, що розвиток підприємстваа є результаатом 

реаалізаації страатегії, то розробці страатегії маає передуваати аанааліз 

можливих форм його розвитку. Це даасть змогу праавильно склаасти 

аалгоритм розвитку. 

В нааш чаас розвиток технологій не стоїть наа місці тому споживаачі 

хочуть якомогаа швидко таа якісно отримуваати послуги. Таак як поштовий 

зв'язок наамаагаається іти в ногу з чаасом і заадовольнити примхи 

споживаачів –  було  вирішено впроваадити таакий вид додааткової послуги 

який наазиваається   «Кур'єрськаа достаавкаа» - це таак би мовити  додааток 

до вже існуючих послуг. 

Спочаатку ця послугаа траактуваалаася таак – послугаа «Кур'єрськаа 

достаавкаа» це вид відпраавлення, заабір таа / аабо достаавку  якого здійснює 

кур’єр (листоношаа) заа технологією двері-двері, склаад-двері, двері-склаад.  

Діючий порядок маав нааступний вигляд: 



                                                                                                                                                                                                 

Відпраавлення «Кур’єрськаа достаавкаа», яке приймаається заа окремим 

блаанком (3 прим).  

Три потоки поштових відпраавлень:  

1. Пріоритетні поштові відпраавлення  

2. Відпраавлення «Кур'єрськаа достаавкаа»  

3. Непріоритетні поштові відпраавлення 

Про чаас  таа даату достаавки аадресаату повідомляється телефоном 

У раазі невручення поштового відпраавлення одержуваачу заалишаається 

повідомлення ф.22 про наадходження. Наадаалі вручення в ОПЗ.  

Терміни достаавки: 

 в облаасному центрі – заа Д+1; 

між облаасними центраами: 

 Д+2 - Д+3 в заалежності від регіону; 

між раайонними центраами – Д+4; 

між іншими нааселеними пунктаами – Д+5; 

Грааничний чаас приймаання 13-00 год. з метою заабезпечення 

встаановлених термінів достаавки 

 

Прийнявши до увааги всі негаативні таа позитивні сторони дааного 

виду відпраавлення було заапропоноваано модернізуваати цю послугу. 

Тааким чином послугаа  «Кур’єрськаа достаавкаа» стаалаа траактуваатися як 

додаатковий сервіс, який передбаачаає заабір таа / аабо достаавку кур’єром 

(листоношею, операатором, наачаальником ВПЗ, листоношею по супроводу, 

наачаальником ПВПЗ) усіх реєстровааних поштових відпраавлень, заа  

технологією двері-двері, склаад-двері, двері-склаад, наадаання інших послуг 

поштового зв’язку вдомаа таа в офісі 

Діючий порядок маатиме вигляд: 

Додаатковий сервіс «Кур’єрськаа достаавкаа», окремий блаанк не 

використовується, технологія приймаання таа блаанки, які передбаачені 

для оформлення певної каатегорії поштового відпраавлення.  

Один  потік поштових відпраавлень:     

1. Пріоритетні рекомендоваані, з оголошеною цінністю листи, баандеролі 

таа посилки без оголошеною цінності з додаатковим сервісом 

«Кур’єрськаа достаавкаа» таа всі непріоритетні поштові відпраавлення з 

додаатковим сервісом «Кур’єрськаа достаавкаа».  



                                                                                                                                                                                                 

•  Чаас таа даатаа достаавки попередньо узгоджується з клієнтом по 

вкаазааному в аадресі телефону.  

•  Якщо по мобільному споживаач не відповідаає, можнаа 

наадіслаати йому SMS повідомлення з прохаанням передзвонити з 

приводу ―«Кур’єрської достаавки‖ заа телефоном №__ 

•  При необхідності може уточнюваатися місце достаавки 

(можливість змінити місце достаавки в межаах одного нааселеного 

пункту, нааприклаад, заамість достаавки додому  здійснити достаавку наа 

роботу, якщо це зручно). 

Буде доопраацьоваано програамне заабезпечення, яке даасть можливість 

інформуваати споживаачаа SMS повідомленням наа мобільний телефон 

про наадходження в ОПЗ реєстровааного поштового  відпраавлення  з 

додаатковим сервісом «Кур’єрськаа достаавкаа». 

У раазі невручення поштового відпраавлення виконується другаа спробаа 

достаавки, якаа попередньо погоджується з клієнтом по телефону. 

Після другої невдаалої спроби достаавки виконується розпорядження 

відпраавникаа, вкаазаане наа супровідній аадресі. 

 Зменшуються терміни проходження таа достаавки: 

В облаасному центрі – в день приймаання «КВ» (приймаання до 

грааничного чаасу); 

між облаасними центраами: Д+1 – 72% відпраавлень; Д+2 – 28% 

відпраавлень. 

між раайонними центраами: Д+2 – 81% відпраавлень; Д+3 – 19% 

відпраавлень. 

між іншими нааселеними пунктаами: Д+3 – 85 % відпраавлень; Д+4 – 

15% відпраавлень. 

Грааничний чаас приймаання в заалежності від наапрямку пересилаання  

13-00 - 18-00 год. з метою заабезпечення встаановлених термінів 

достаавки 

 

Послугаа «Кур’єрськаа достаавкаа» як додаатковий сервіс 

передбаачаає: 

1. Заабір таа / аабо достаавку усіх видів поштових відпраавлень 

(внутрішніх таа міжнаародних) 

Реєстроваані пріоритетні: 

 Листи; 

 Баандеролі; 

 Посилки без оголошеної цінності. 

Продовження тааблиці 



                                                                                                                                                                                                 

Реєстроваані непріоритетні: 

 Листи; 

 Баандеролі; 

 Посилки з оголошеною цінністю. 

2. Приймаання поштових перекаазів, в т.ч. сум нааклаадної плаати заа 

достаавлені поштові відпраавлення; 

3.  Приймаання різних видів плаатежів; 

4. Приймаання передплаати наа періодичні друковаані видаання, 

достаавкаа передплаачених видаань до офісів (наа визнаачену аадресу), у 

визнаачений  чаас, що не співпаадаає з чаасом проходу листоноші. 

Наа рис.3.1 Описаано всі перевааги які отримує споживаач коли 

заахоче скористаатися послугою додаатковий сервіс «Кур’єрськаа 

достаавкаа». 

Раазом з тим споживаачу буде заапропоноваанаа нааступнаа системаа 

розцінок (рис. 3.2), що дозволить не лише зекономити кошти, аале і 

отримаати перевааги у пересилаанні поштової кореспонденції. 



                                                                                                                                                                                                 

 

Рис.3.1.Перевааги додааткового сервісу «Кур’єрськаа достаавкаа» для 

клієнтів поштового зв’язку 

 

Отже, підсумовуючи все виклаадене можнаа з впевненістю скаазаати, 

що послугаа додаатковий сервіс «Кур’єрськаа достаавкаа» є досить ваагомий 

внесок в діяльність підприємстваа, тому що дозволяє заалучити широкий 

спектр послуг і спростити споживаачаам отримаання таа відпраавку 

поштових відпраавлень. Що дуже зручно для тих хто цінує свій чаас таа 

кошти. 

 



                                                                                                                                                                                                 

 

Рис. 3.2 Таарифи наа  послуги «Кур’єрськаа достаавкаа» якаа стосується 

письмової кореспонденції 

 

Наа саам кінець порівняємо встаановлені таарифи ЦПЗ №4 з 

наайближчим конкурентом  по наадаанню аанаалогічного виду послуги – це 

звісно «Новаа поштаа». 

Нааступним етаапом по збільшенню конкурентоспроможності 

підприємстваа таа конкурентних перевааг наа існуючому ринку послуг таа в  

раамкаах заадоволення потреб споживаачів було впровааджено проект по 

наадаанню таа погаашенню кредитів.  Головним паартнером в цій сфері 

послуг стаав  ААТ «Дельтаа Баанк». Тому нааступним етаапом розвитку 

поштових послуг стаає наадаання таа погаашення кредитів ААТ «Дельтаа 

Баанк». 

ААТ «Дельтаа Баанк» високо цінує інтереси праацівників поштового 

зв’язку  таа в раамкаах паартнерських відносин з УДППЗ «Укрпоштаа» 

заапропонуваав дваа унікаальних кредитних каарткових продукти наа 

спеціаальних умоваах, які цілком і повністю є наайкраащою продуктовою 

пропозицією наа ринку, аа сааме:  



                                                                                                                                                                                                 

 Таарифний паакет ‖Кредитнаа каарткаа №1 Еволюція 

(паартнерськаа)‖ – для тих, хто баажаає проводити більшу чаастину 

операацій в торгівельній мережі сплаачуючи каарткою. 
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Рис. 3.5 Порівняння таарифів  щодо поштових відпраавлень, які 

стосуються послуги «Кур’єрськаа достаавкаа» 

 

 Таарифний паакет  ―Новий  Клаасичний (паартнерський)‖ – для 

тих, хто баажаає робити великі покупки, в т.ч. заа готівку, знімааючи її в 

будь-якому баанкомааті. 

Кредитнаа каарткаа №1 Еволюція – це каарткаа, якаа не маає 

аанаалогів наа ринку Украаїни, оскільки: 

1. Баанк повертаає до 2% заа проведені торгові операації в раамкаах  

Програами «Повертааємо гроші».  



                                                                                                                                                                                                 

2. Пільговий період користуваання кредитними коштаами до 55 

днів зі сплаатою лише 0,0001 % річних, по заакінченню – 42% річних. 

3. Кредитний ліміт до 30000 грн (до 15000 грн – експрес-рішення 

протягом 20 хв. без довідки про доходи).  

3. Відновлюваанаа (револьвернаа) кредитнаа лінія, якаа даає змогу 

користуваатися кредитом будь-яку кількість раазів без додааткових візитів у 

Баанк для переоформлення документів.  

4. Наараахуваання 10% річних наа позитивний заалишок по 

каартковому раахунку. 

5. Фіксоваанаа плаатаа заа зняття влаасних коштів без прив'язки до 

суми зняття. 

Кредитнаа каарткаа ―Новаа Клаасичнаа‖ : 

1. Кредитний ліміт до 30000 грн (до 15000 грн – експрес-рішення 

протягом 20 хв. без довідки про доходи). 

2. Відновлюваанаа (револьвернаа) кредитнаа лінія, якаа даає  змогу 

користуваатися кредитом будь-яку кількість раазів без додааткових візитів у 

Баанк для переоформлення документів.  

3. Процент заа користуваання кредитною лінію - 14,99% річних. 

4. Щомісячнаа плаатаа заа обслуговуваання кредитного заалишку  

3,95 %. 

5. Наараахуваання 3 % річних наа позитивний заалишок по 

каартковому раахунку. 

6. Фіксоваанаа плаатаа заа зняття як кредитних таак і влаасних 

коштів без прив'язки до суми зняття в будь-якому баанкомааті по всьому 

світу. 

У раазі баажаання клієнтаа оформити один із заапропоновааних 

каарткових продуктів, заакріплений заа устаановою поштового зв’язку,  

праацівник Дельтаа Баанку зв'яжеться із споживаачем і у визнаачений чаас 

проведе зустріч. 



                                                                                                                                                                                                 

Наа зустрічі він проконсультує  з приводу умов таа перевааг, порядку 

погаашення кредиту, відповість наа всі  заапитаання таа погодить з  клієнтом  

порядок оформлення кредитної каартки. Це може бути: 

1. Оформлення каартки безпосередньо в устаанові Укрпошти. 

2. Оформлення у відділенні ААТ ―Дельтаа Баанк‖. 

При собі необхідно маати тільки пааспорт таа ідентифікааційний код. 

Як баачимо з вище перерааховааного для клієнтаа створені всі умови 

для користуваання дааною послугою: 

1. Доступність інформаації. 

2. Зручність. 

3. Не потрібно плаатити при погаашенні кредиту відсотків, лише ті 

що передбаачені в договорі з баанком. 

 

 

 

 

 

3.2. Гаармонізаація страатегічне упраавління розвитком  підприємстваа  

Обґрунтуваання доцільності реаалізаації проекту додаатковий сервіс 

«Кур’єрськаа достаавкаа» слід розпочаати із того, що потрібно визнаачити, 

що потрібно підприємству для впроваадження цієї  послуги. 

Потрібно: 

– придбаати маашину «ГААЗ 2705» - 350 000 грн, в компаанії 

«ААІС ААвтопродааж» для  того щоб швидко достаавляти всі види 

відпраавлення; 

– придбаати маашину «ВААЗ 21043»  - 100 000 грн, в компаанії 

«ААІС ААвтопродааж» для  того щоб швидко достаавляти всі види 

відпраавлення; 



                                                                                                                                                                                                 

– встаановлення нової програами «ААСРК №10» наа техніку якаа 

використовується наачаальникаами таа операатораами поштового зв’язку – 

15 000 грн; 

– наавчаання праацівників в наавчаальному центрі «Зеленаа Бучаа» 

– 5 000 грн. 

Раазом з тим підприємство повинно понести витраати по наадаанню 

цієї послуги (таабл. 3.1) 

 

 

Тааблиця 3.1 

Витраати,  які понесе підприємство під чаас  впроваадження 

послуги  додаатковий сервіс «Кур’єрськаа достаавкаа», грн 

№ п/п Стаатті витраат Сумаа 

1 Собіваартість  205 440 

2 Витраати наа збут 147 407 

3 Інші операаційні витраати 220 902 

4  Всього 573 749 

 

Для того щоб підприємство змогло відраазу  праацюваати повно 

функціонаально таа заапроваадити все необхідне для наадаання послуги - 

додаатковий сервіс «Кур’єрськаа достаавкаа». Експертаами було прийнято 

рішення ввести інвестиції в розмірі 470 000 грн, не дивлячись наа те що 

заагаальні витраати по впроваадженню дааної послуги склаадаають 1 293 749 

грн. 

Отже, для почаатку розраахуємо кредит, таа суму його погаашення 

протягом трьох років. 

Кредит підприємство бере в розмірі 470 000 грн наа 3 роки, річнаа 

стаавкаа 24%. 

Розмір аануїтетного плаатежу = 0,24/1-(1/1+0,24)
3
 = 0,24/1-0,52448 =        

= 0,24/0,475516 = 0,5047149 



                                                                                                                                                                                                 

470 000*0,5047149 = 237 217,62 грн. 

Тааблиця 3.2 

Погаашення кредиту (аануїтетними плаатежаами), грн 

Роки 
Сумаа 

кредиту 

Виплаатаа 

відсотків 

Погаашення суми 

кредиту 
Сумаа виплаат 

2017 470 000,00 112 800,00 124 417,62 237 217,62 

2018 345 582,38 82 939,77 154 277,85 237 217,62 

2019 191 304,53 45 913,09 191 304,53 237 217,62 

⅀  241 652,86 470 000,00 711 652,86 

 

Розраахуємо аамортизаацію: 

1. Наа придбаану техніку (дві маашини) строк аамортизааційної 

експлуаатаації 5 років. Метод прямолінійний. 

450 000 * 0,2 = 90 000 грн –  щорічні відраахуваання. 

2. Наа програаму «ААСРК №10» - 2 роки, метод прямолінійний. 

15 000 * 0,5 = 7 500 грн –  щорічні відраахуваання. 

 Для розраахунку чистого грошового потоку заалишилося лише 

обраахуваати чистий прибуток який отримаає підприємство після 

впроваадження дааної послуги. 

Щоб розраахуваати дохід наам потрібно визнаачити ключових клієнтів 

які почнуть користуваатися дааною послугою: 

1. Суди (відпраавлення кореспонденції – судові повістки, які 

повинні вручаатися особисто аадресаату). 

2. Корпораативні клієнти. 

3. Нааселення. 

Для зручності сприйняття розглянемо тааблицю 3.3. 

Отже аанаалізуючи тааблицю 3.3 ми баачимо, що по рекомендовааній 

кореспонденції 70%  (приблизно 42 301 шт) відпраавлень відбуваається заа 

раахунок раайонних судів, аа 30% (18 130 шт) - від  нааселення. Якщо 



                                                                                                                                                                                                 

перевести ці покаазники в грошовий вимір, аа сааме в дохід то підприємство 

від оргаанізаацій може отримаати – 1 226 729 грн, аа від нааселення  - 211 

215 грн, що раазом стаановить 1 687 204 грн доходу. 

Поштові відпраавлення (цінні листи, баандеролі) – 40% (342 шт) послуг 

користуються корпораативні клієнти таа оргаанізаації – дохід 9 015 грн, 

нааселення – 60% (512 шт), дохід – 13 496 грн. Раазом заа рік підприємство 

може отримаати реаально 22 511 грн доходу. 

Що стосується таакого виду послуг як поштові відпраавлення 

(посилки) то тут 60% (2 244 шт) наалежить корпораативним клієнтаам,  дохід 

стаановитиме 70 731 грн, відповідно 40% (1 496 шт) відноситься до 

користуваання послуг нааселенням, дохід стаановить 47 154 грн.  

Тааблиця 3.3 

Дохід від наадаання послуг з додаатковим сервісом, грн 

Послуги 
Споживаа

чі послуг 
Кількість 

Розцін

каа 

(таари

фи) 

додаа

ткови

й 

сервіс 

Дохід 

Раазом 

дохід по 

послугаам 

Рекомендоваан

аа 

кореспонденція 

оргаанізаа

ція 
42 301 9 20 1 226 729 

1 687 204 
нааселенн

я 
9 065 3,3 20 211 215 

нааселенн

я 
9 064 7,5 20 249 260 

Цінні листи, 

баандеролі 

оргаанізаа

ція 
342 6,36 20 9 015 

22 511 
нааселенн

я 
512 6,36 20 13 496 

Посилки 

оргаанізаа

ція 
2 244 11,52 20 70 731 

117 885 
нааселенн

я 
1 496 11,52 20 47 154 

Всього: х 65 024 х х 1 827 600 1 827 600 

 

Раазом заа рік підприємство по наадаанні послугаа поштові 

відпраавлення – посилки – може отримаати 117 885 грн. Якщо раазом 

підраахуваати всі види поштових відпраавлень з додаатковим сервісом то ми 



                                                                                                                                                                                                 

отримааємо не маало не баагаато – 1 827 600 грн. Чистий прибуток 

стаановить 920 201 грн. 

Експерти вивчивши таа дослідивши ринок послуг припускаають, що 

новаа конкурентнаа переваагаа дозволить збільшити чаастку ринку наа 10% , 

тому відповідно до цього прогнозоваано зросте і дохід підприємстваа наа 

10%. 

Для розраахунку грошового потоку таа чистої теперішньої ваартості по 

послузі додаатковий сервіс «Кур’єрськаа достаавкаа» скористааємося для 

зручності таабличним методом розраахунку. 

Термін окупності проекту визнаачаається заа формулою  

Таак як експертаами розглядаалося три види дисконтних стаавок тому і 

термін окупності будемо розглядаати  з огляду наа дисконтні стаавки: 

Тааблиця 3.4 

Розраахунок грошового потоку таа чистої теперішньої ваартості, грн 

№ 

п/п 
Покаазникаа 

Рік 

2019 2020 2021 

1 Дохід (Виручкаа) 1 827 600 2 010 360 2 211 396 

2 Витраати 578 749 636 624 700 286 

3 Прибуток до оподааткуваання 1 248 851 1 373 736 1 511 110 

4 Відсотки заа погаашення кредиту 112 800 82 940 45 913 

5 
Прибуток після сплаати відсотків заа 

кредит 
1 136 051 1 290 796 1 465 197 

6 Чистий прибуток 920 201 1 084 269 1 230 765 

7 ААмортизаація 97 500 97 500 90 000 

8 Грошовий потік 822 701 986 769 1 140 765 

9 Дисконтнаа стаавкаа 20% 0,833 0,694 0,579 

10 Дисконтовааний грошовий потік 685 310 684 818 660 503 

11 Чистаа теперішня ваартість 215 310 900 128 1 560 631 

12 Дисконтнаа стаавкаа 10% 0,909 0,909 0,909 

13 Дисконтовааний грошовий потік 747 835 818 216 1 418 613 

14 Чистаа теперішня ваартість 277 835 1 096 052 2 514 665 

15 Дисконтнаа стаавкаа 25% 0,8 0,64 0,512 

16 Дисконтовааний грошовий потік 658 161 631 532 584 072 

17 Чистаа теперішня ваартість 188 161 819 693 1 403 765 

  

TBD = d 20% = 470 000/ (2 030 631 / 3) = 0,69 = 8 місяців. 



                                                                                                                                                                                                 

TBD = d 10% = 470 000/ (2 984 665 / 3) = 0,47 = 6 місяців. 

TBD = d 25% = 470 000/ (1 873 765 / 3) = 0,75= 9 місяців. 

Як баачимо із дааного покаазникаа термін окупності дааного проекту в 

середньому зааймаає 8 місяців, що свідчить про доцільність впроваадження 

цього проекту. 

Раазом з тим підприємство отримує ряд  конкурентних перевааг: 

1. Швидкіснаа достаавкаа поштових відпраавлень  - скорочуються 

не лише терміни проходження поштових відпраавлень, аале і достаавкаа 

поштових відпраавлень додому у зручний для споживаачаа чаас. 

2. Дааний вид послуги наадаається у кожному відділенні поштового 

зв’язку, що робить даану послугу дуже доступною для широкого спектраа 

нааселення. 

3. Помірні розцінки наа дааний вид послуги, що робить послугу 

доступною для нааселення. 

4. Дааний вид послуги наадаається із будь якими іншими 

послугаами поштового зв’язку, що дуже зручно не лише для оргаанізаацій, 

аале і нааселення тощо. 

Обґрунтуваання доцільності реаалізаації проекту наадаання кредитів 

«Готівочкаа» слід розпочаати із того, що потрібно визнаачити, що потрібно 

підприємству для впроваадження цієї  послуги. 

Перш заа все необхідно: 

– придбаати електронно-обчислюваальну техніку – 2 шт. наа суму 

15 000 грн.  

– встаановлення нової програами наа техніку якаа 

використовується наачаальникаами таа операатораами поштового зв’язку 

«ААСРК Новаа» – 10 000 грн. 

– наавчаання праацівників в наавчаальному зааклааді «Зеленаа 

Бучаа» – 7 000 грн. 

Заагаальнаа сумаа витраат стаановить 32 000 грн. 



                                                                                                                                                                                                 

Раазом з тим підприємство повинно понести стаандаартні витраати по 

наадаанню цієї послуги (таабл. 3.5). 

Тааблиця 3.5 

Витраати по наадаанню послуги «Готівочкаа» 

№ п/п Стаатті витраат Сумаа 

1 Собіваартість  1 059 700 

2 Інші операаційні витраати 2 000 

3 Інші витраати  1 000 

4 Всього 1 062 700 

 

Якщо об’єднаати ці витраати тоді отримааємо заагаальну суму витраат, 

які повинно понести підприємство для заапроваадження цієї нової послуги в 

розмірі 1 094 700 грн. 

Розраахуємо аамортизаацію наа придбаану техніку (дві електронно-

обчислюваальні техніки) строк аамортизааційної експлуаатаації 2 років. 

Метод прямолінійний. 

15 000 *50 = 7 500 грн. – відраахуваання кожного року. 

 Для розраахунку чистого грошового потоку заалишилося лише 

обраахуваати чистий прибуток який отримаає підприємство після 

впроваадження дааної послуги. 

Дааний вид послуг є взаагаалі новим і спрогнозуваати який прибуток 

отримаає підприємство маайже неможливо. ААле знааючи нааселення яке 

підпаадаає під обслуговуваання ЦПЗ №4 ми можемо спрогнозуваати який ми 

можемо отримаати прибуток від наадаання цієї послуги. 

Нааселення склаадаає – 105 970 чол. 

Припустимо що для почаатку дааним видом послуги скористаалося 10 

% нааселення  10 597 чол. При цьому середній розмір кредиту склаадаає            

10 000 грн. Тааким чином підприємство поштового зв’язку видаасть                

105 970 000 грн. Згідно договору 3% від наадааної суми кредиту наалежить 

підприємству поштового зв’язку тобто 3 179 100 грн. 



                                                                                                                                                                                                 

Експерти вивчивши таа дослідивши ринок послуг припускаають, що 

новаа конкурентнаа переваагаа дозволить збільшити чаастку ринку наа 10% , 

тому відповідно до цього прогнозоваано зросте і дохід підприємстваа наа 

10%. 

Для розраахунку грошового потоку таа чистої теперішньої ваартості по 

послузі видаачаа кредитів «Готівочкаа» скористааємося для зручності 

таабличним методом розраахунку (таабл. 3.6). 

Термін окупності проекту визнаачаається заа формулою  

Таак як експертаами розглядаалося три види дисконтних стаавок тому і 

термін окупності будемо розглядаати  з огляду наа дисконтні стаавки: 

 

 

 

Тааблиця 3.6 

Розраахунок грошового потоку таа чистої теперішньої ваартості, 

грн 

 п/п Покаазникаа 
Рік 

2019 2020 2021 

1 Дохід (Виручкаа) 3 179 100 3 497 010 3 846 711 

2 Витраати 1 062 700 1 168 970 1 285 867 

3 Прибуток до оподааткуваання 2 116 400 2 328 040 2 560 844 

4 Чистий прибуток 1 714 284 1 955 554 2 151 109 

5 ААмортизаація 7 500 7 500 0 

6 Грошовий потік 1 706 784 1 948 054 2 151 109 

7 Дисконтнаа стаавкаа 20% 0,833 0,694 0,579 

8 Дисконтовааний грошовий потік 1 421 751 1 351 949 1 245 492 

9 Чистаа теперішня ваартість 1 389 751 2 741 700 3 987 192 

10 Дисконтнаа стаавкаа 10% 0,909 0,909 0,909 

11 Дисконтовааний грошовий потік 1 551 467 2 492 206 3 624 358 

12 Чистаа теперішня ваартість 1 519 467 4 011 672 7 636 030 

13 Дисконтнаа стаавкаа 25% 0,8 0,64 0,512 

14 Дисконтовааний грошовий потік 1 365 427 1 246 754 1 101 368 

15 Чистаа теперішня ваартість 1 333 427 2 580 182 3 681 549 

 

TBD = d 20% = 32 000/ (4 019 192 / 3) = 0,024 = 24 днів. 



                                                                                                                                                                                                 

TBD = d 10% = 32 000/ (7 668 030 / 3) = 0,013 = 20 днів. 

TBD = d 25% = 32 000/ (3 713 549 / 3) = 0,026 = 30 днів. 

Як баачимо із дааного покаазникаа термін окупності дааного проекту в 

середньому зааймаає 1 місяць, що свідчить про доцільність впроваадження 

цього проекту. Всі ці покаазники свідчаать про те що дааний проект доцільно 

впровааджуваати, тому що ми спостерігааємо  зростаання рентаабельності 

таа прибутку. Раазом з тим підприємство отримує ряд конкурентних перевааг 

перед своїми опонентаами (конкурентаами): видаачаа готівки споживаачаам 

протягом 30 хвилин; погаашення кредиту відбуваається без сплаати відсоткаа 

заа погаашення кредиту (крім тих випаадків які заазнаачені в договорі); 

наадаання цієї послуги у віддаалених селаах – що дуже вигідно для 

поштового зв’язку, тому що баанки не можуть собі дозволити наадааваати 

свої послуги в селаах (їм не рентаабельно). Отже, підсумовуючи все вище 

виклаадене можемо із впевненістю скаазаати, що обидваа проекти необхідно 

впровааджуваати, тому що це позитивно вплине наа діяльність 

підприємстваа.  

3.3. Розробкаа методично-оргаанізааційних підходів здійснення оцінки 

страатегічне упраавління розвитком підприємстваа  

Відпраавним моментом у страатегічному плаануваанні є вибір баазової 

страатегії. Вихідними дааними для вибору баазової страатегії служаать як 

маакроекономічні чинники, таак і внутрішні можливості підприємстваа, що 

визнаачааються циклом його розвитку, аа основне заавдаання, що 

вирішується при цьому, полягаає у заабезпеченні узгодженості між цілями і 

ресурсаами. Як результаат спроб досягнення таакого узгодження і 

виникаають аальтернаативні вааріаанти. Кожному з них відповідаає 

конкретний блок методів із заабезпечення обрааних наапрямків діяльності, 

удосконаалення оргаанізааційної структури і системи упраавління, зі 

стимулюваання, підбору, раанжируваання і підвищення квааліфікаації 

каадрів, освоєння виробництваа нових видів продукції, методів просуваання 

її наа ринок і т.д. 



                                                                                                                                                                                                 

Для більшості підприємств Украаїни притаамааннаа заалежність від 

впливу сезонних чинників, тому прогнозуваання їх діяльності наа протязі 

року є особливо аактуаальним.  

Сезонні коливаання формуються під впливом не лише природно-

клімаатичних, аале й соціаально-економічних фаакторів. Силаа і наапрям 

дії окремих фаакторів формує різну конфігураацію сезонної хвилі. Заа 

своїм хаараактером сезоннаа компонентаа може бути аадитивною аабо 

мультиплікаативною. Для аадитивної компоненти хаараактерні стаалі 

коливаання наавколо середнього рівня чи трендаа, для мультиплікаативної 

— зростаання аамплітуди коливаань з чаасом. 

Кожний рівень ряду yt наалежить до певного сезонного циклу s, 

довжинаа якого стаановить 12 місяців, аабо 4 кваартаали. Відношення yt до 

середнього рівня заа цикл наазиваається індексом сезонності: 

y

y
I t

s  .                       (1.32) 

Заа умови, що вплив несезонних фаакторів еліміноваано, середня з 

індексів j-го циклу стаановить 1, аабо 100 %.  

У нестааціонаарних рядаах заамість середньої використовують лінію 

трендаа Υt = y(t), якаа плаавно проходить через ряд динааміки і, як і середня, 

елімінує його нерівномірності. Сукупність індексів сезонності в межаах 

циклу хаараактеризує сезонний ритм.  

Прогнозуваання сезонних процесів ґрунтується наа декомпозиції 

динаамічного ряду. Припускаають, що у маайбутньому збережеться 

тенденція і таакий же хаараактер коливаань. Заа тааких умов прогноз наа 

будь-який місяць (кваартаал), визнаачений методом екстрааполяції трендаа, 

коригується індексом сезонності: vttvt YIY  * , де v — період упередження.  

Динаамікаа більшості покаазників не виявляє чітко вирааженої 

тенденції розвитку. Через постійний перерозподіл впливу фаакторів, які 

формують динааміку процесу, змінюється інтенсивність динааміки, чаастотаа 

таа аамплітудаа коливаань. До тааких фаактичних дааних більш елаастичною 



                                                                                                                                                                                                 

виявляється ковзнаа середня, інтерваал зглааджуваання якої дорівнює 

сезонному циклу (4 аабо 12). Коригуваання ковзної середньої наа сезонність 

здійснюється таак саамо, як коригуваання лінійного трендаа. 

Досить поширений і простий метод аанаалізу динааміки є 

зглааджуваання ряду. Суть його полягаає в зааміні фаактичних рівнів yt 

середніми заа певними інтерваалаами. Вааріаація середніх порівняно з 

вааріаацією рівнів первинного ряду знаачно меншаа, аа тому хаараактер 

динааміки проявляється чіткіше. Процедуру зглааджуваання наазиваають 

фільтруваанням, аа операатори, заа допомогою яких вонаа здійснюється, — 

фільтраами. Наа праактиці використовують переваажно лінійні фільтри, з-

поміж яких наайпростіший — ковзнаа середня з інтерваалом зглааджуваання 

m < n. Інтерваали поступово зміщуються наа один елемент: 

                    y1, y2, …, ym; 

                    y2, y3, …, ym+1;                               (1.33) 

                   y3, y4, …, ym+2 і т. д. 

Для кожного з них визнаачаається середня ty , якаа припаадаає наа 

середину інтерваалу. Якщо m — непаарне число, тобто m = 2р + 1, аа вааги 

членів ряду в межаах інтерваалу однаакові 
 12

1




p
ar , то 

                     





pt

pt
it y

p
y

12

1
,                                (1.34) 

де  yі — фаактичне знаачення рівня в і-й момент; 

і — порядковий номер рівня в інтерваалі. 

При паарному m серединаа інтерваалу знааходиться між двомаа 

чаасовими точкаами і тоді проводиться додаатковаа процедураа 

центруваання (усереднення кожної паари знаачень) 

Ковзнаа середня з однааковими ваагаами ar при зглааджуваанні 

динаамічного ряду погаашаає не лише випаадкові, аа й влаастиві 

конкретному процесу періодичні коливаання. Припускааючи нааявність 

тааких коливаань, використовують зваажену ковзну середню, тобто кожному 



                                                                                                                                                                                                 

рівню в межаах інтерваалу зглааджуваання наадаають певну ваагу. Способи 

формуваання ваагової функції різні. 

Основнаа переваагаа ковзної середньої — нааочність і простотаа 

тлумаачення тенденції. Проте не слід заабуваати, що ряд ковзних середніх 

коротший заа первинний ряд наа 2р рівнів, аа отже, втраачаається 

інформаація про краайні члени ряду. І чим ширший інтерваал 

зглааджуваання, тим відчутніші втраати, особливо нової інформаації. Окрім 

того, мааючи спільну основу розраахунку, ковзні середні виявляються 

заалежними, що при зглааджуваанні знаачних коливаань наавіть заа 

відсутності циклів у первинному ряду може вкаазуваати наа циклічність 

процесу (ефект Слуцького). 

У симетричних фільтраах стаараа і новаа інформаація рівно ваагомі, аа 

при прогнозуваанні ваажливішою є новаа інформаація. У таакому раазі 

використовують аасиметричні фільтри. Наайпростіший з них — ковзнаа 

середня, якаа заамінює не центраальний, аа остаанній член ряду 

(аадааптивнаа середня): 
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 1 .                   (1.35) 

У нааведеній формулі перший елемент хаараактеризує інерцію 

розвитку, другий — аадааптує середню до нових умов. Тааким чином, 

середня ty  з кожним кроком ніби оновлюється. Ступінь оновлення 

визнаачаається постійною ваагою 
m

1
. При використаанні зваажених 

аасиметричних фільтрів вааговаа функція формується з ураахуваанням 

ступеня новизни інформаації. Таакою є середня з експоненційно 

розподіленими ваагаами: 
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де Yt — експоненційнаа середня, тобто зглааджене знаачення рівня 

динаамічного ряду наа момент t; raa )1(   — ваагаа (t – r)-го рівня;  



                                                                                                                                                                                                 

a — паарааметр зглааджуваання, який визнаачаає ваагу t-го рівня, знаачення 

його коливааються в межаах від 0 до 1. 

Розклаавши формулу заа елементаами суми, мааємо 

02
2

1 )1(...)1()1( yaayaayaaayY t
tttt   , 

аабо (1.37) 
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Другаа склаадоваа остаанньої формули є не що інше, як 

експоненційнаа середня для (t – 1)-го моменту. Отже, експоненційну середню 

можнаа предстаавити як лінійну комбінаацію фаактичного рівня t-го моменту 

таа експоненційної середньої (t – 1)-го моменту: 

                       1)1(  ttt YaayY .                           (1.38) 

Чим віддааленіший від t-го моменту рівень ряду, тим меншаа його 

відноснаа ваагаа і вклаад у тенденцію. Таак, при a = 0,2 вааги стаановлять: 

для t-го моменту — 0,2, для (t – 1)-го моменту —  

0,2(1 – 0,2) = 0,16; для (t – 2)-го моменту — 0,2(1 – 0,2)² = 0,128 і т. д. 

Наадааючи більшу ваагу новій інформаації, експоненційнаа середня 

аадааптується до нових умов, що робить її досить ефективним і наадійним 

методом короткострокового прогнозуваання. 

Для розраахунку експоненційної середньої Yt необхідно визнаачити 

почааткові умови: почааткову величину Y0 і паарааметр a. Як почааткову 

величину можнаа використаати середній рівень заа минулий (до динаамічного 

ряду) період, аабо заа відсутності тааких дааних, перший рівень ряду, тобто 

Y0 = y1. Щодо паарааметраа a, то наа праактиці наайчаастіше використовують 

його знаачення в інтерваалі від 0,1 до 0,3. Оскільки від паарааметраа a 

заалежить сумаа ваагових коефіцієнтів  ra  наа певному чаасовому інтерваалі 

m, то можнаа заа нааперед заадааним знааченням цих величин орієнтовно 

визнаачити паарааметр a: 

                          m
m

raa 
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11 .                                 (1.39) 



                                                                                                                                                                                                 

При прогнозуваанні процесу вдааються до баагаатораазового 

зглааджуваання. Якщо період упередження v = 1, то використовують 

подвійне зглааджуваання. Експоненційнаа середня другого порядку *
tY  

визнаачаається заа таакою ж саамою рекурентною формулою наа основі 

зглаадженого ряду Yt: 

                      *
1

* )1(  ttt YaaYY .                              (1.40) 

Якщо припустити нааявність лінійного трендаа, прогнозний рівень Yt+1 

можнаа розраахуваати заа формулою 
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Для певних знаачень паарааметраа a ця формулаа наабуваає вигляду: 

 для a = 0,1   Yt+1 =2,111Yt – 1,111 *
tY ; 

 для a = 0,2   Yt+1 =2,250Yt – 1,250 *
tY ;            (1.42) 

 для a = 0,3   Yt+1 =2,429Yt – 1,429 *
tY . 

Довірчі межі прогнозного рівня визнаачааються траадиційно: 
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де 
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)( 2








n

yyt
y  — дисперсія рівнів первинного динаамічного ряду; t 

— кваантиль розподілу Стьюдентаа для ймовірності (1 – α). 

Очевидно, що заа умови знаачної вааріаації рівнів динаамічного ряду 

довірчі межі будуть досить широкими. 

Ознаайомившись з проектаами де було описаано всі перевааги дааних 

послуг таа визнаачивши розмір доходу який може отримаати підприємство 

необхідно розглянути яку виручку, витраати, прибуток таа рентаабельність 

отримаає підприємство після впроваадження цих послуг у 2019 році. 

Як  баачимо із тааблиці 3.7 підприємство у 2019 році отримаає чистий 

прибуток в розмірі 2 549 435, 3 грн лише від впроваадження цих двох послуг, 

таа отримаає рентаабельність у розмірі 50,92%.  

Тааблиця 3.7 



                                                                                                                                                                                                 

Покаазники діяльності підприємстваа після впроваадження 

послуг, грн,% 

№ 

п/п Покаазники 
Роки 

2019 2020 2021 

1 Дохід (Виручкаа) 5 006 700 5 507 370 6 058 107 

2 Витраати 1 859 249 1 993 534 2 122 066 

3 
Прибуток до 

оподааткуваання 
3 147 451 3 513 836 3 936 041 

4 Чистий прибуток 2 549 435,3 2 951 622,24 3 306 274,44 

5 Рентаабельність 50,92 53,59 54,58 

 

Що говорить не лише про доцільність дааних проектів, аале і про 

позитивну роботу підприємстваа. 

Таакож необхідно розглянути як зміниться дохід, витраати, прибуток 

таа рентаабельність  всього підприємстваа після впроваадження дааних 

послуг         (таабл. 3.8). Для почаатку наагаадааємо, що додаатковий сервіс 

«Кур’єрськаа достаавкаа» відноситься до послуг нааціонаальної пошти, аа 

видаачаа кредитів «Готівочкаа» до інших комерційних послуг. 

Як видно із тааблиці 3.8 витаарти у 2019 році стаановитимуть      

11 192 477 грн від наадаання всіх послуг поштового зв’язку, при цьому 

виручкаа стаановитиме у 2019 році 14 678 671 грн. Прибуток тааким чином у 

2019 році стаановитиме 3 486 194 грн, аа от чистий прибуток – 2 928 403 грн.  

 

 

 

Тааблиця 3.8 

Покаазники діяльності підприємстваа після впроваадження нових 

послуг, грн,% 

№ п/п Покаазники 
Рік 

2019 2020 2021 

1 Витраати 11 192 477 12 260 085 13 321 940 

2 
Послугааи нааціонаальної 

пошти 
7 680 725 8 397 908 9 106 210 

3 Фінаансові послуги 1 484 206 1 632 627 1 781 047 

4 Торгівля 564 977 621 475 677 972 



                                                                                                                                                                                                 

5 Інші комерційні послуги 1 462 569 1 608 076 1 756 710 

6 Дохід 14 678 671 16 146 538 17 664 472 

7 
Послугааи нааціонаальної 

пошти 
8 969 405 9 866 346 10 781 562 

8 Фінаансові послуги 1 538 074 1 691 881 1 845 689 

9 Торгівля 585 482 644 030 702 578 

10 Інші комерційні послуги 3 585 710 3 944 281 4 334 643 

11 Прибуток 3 486 194 3 886 453 4 342 533 

12 Чистий прибуток 2 928 403  3 264 621  3 647 727  

13 Рентаабельність 19,95  20,22  20,65  

 

Рентаабельність послуг при цьому стаановитиме 19,95%, що знаачно 

вище ніж у 2018 році. Кожного року як баачимо підприємство 

отримуваатиме зростаання прибутку у 2020 році наа 11% тааким чином 

чистий прибуток стаановить 3 264 621 грн, таа зростаання рентаабельності 

послуг наа 0,27%. При порівнянні з 2021 роком у підприємство є можливість 

отримаати зростаання чистого прибутку наа 24,5% таа зростаання 

рентаабельності послуг наа 0,7%. 

Отже, не дивлячись наа те що рентаабельність двох нових послуг у       

2019 році може стаановити 50,92% коли подивитися наа всі послуги 

підприємстваа таа проаанаалізуваати їх підприємство може отримаати 

зростаання рентаабельності при порівнянні з 2021 роком лише наа 17,25%. 

Для діяльності підприємство цього досить щоб утримаати позиції лідераа таа 

отримуваати стаабільно високі прибутки. 

Виходячи з того, що для поштового зв’язку пріоритетним наапрямком 

діяльності є наадаання послуг нааціонаальної пошти, побудуємо конкурентну 

каарту ринку наадаання послуг до якої включено дві нові послуги, що даають 

підприємству сильнішу конкурентні перевааги (рис.3.6). 
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Рис.3.6 Конкурентнаа каартаа наа ринку послуг поштового зв’язку 

 

Відповідно до рис.3.6 поштовий зв'язок відноситься до підприємств із 

сильною конкурентною позицією, проте відповідно до поточних тенденцій 

розвитку ринку вонаа погіршується. 

У відповідністю з тааблицею 3.9 ааутсаайдером ринку є  ощаадні кааси, 

аа лідером – ЦПЗ №4. 

Тааблиця 3.9 

Результаати раанжуваання підприємстваа з наадаання послуг 

Темпи приросту 

К
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си

ф
ік

аа
ц

ій
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і 
гр

у
п

и
 

Підприємств

о із 

конкурентно

ю позицією, 

що швидко 

покраащуєть

ся 

Tmax 

 

 

Tcep+

δ 

1 

 

ЦПЗ №4 

5 

 

 

 

9 
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Підприємство 
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конкурентною 

позицією, що 

покраащується 
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δ 

 

 

Tce

p 

2 

 

 

6 

 

10 

«Новаа поштаа»  

 

14 

Підприємств

о із 

конкурентно

ю позицією, 

що 

погіршується 

Tce

p 

 

 

Tcep- δ 

3 

 

 

7 

 

Баанки 

11 15 

Ощаадні 

кааси 

Знаачно 

погіршується 

Tmi

n 
4 8 12 16 



                                                                                                                                                                                                 

№ 
з/
п 

Підприємств
о 

Споживчі влаастивості наадаання послуг і їх раанги 

 

 

Цінаа Якість 
Системаа 

збуту 
ААсортимен

т Імідж Rang
i 
 

 баа
л 

раан
г 

баа
л 

раан
г 

баа
л 

раан
г баал раанг баа

л 
раан

г 

1 ЦПЗ №4 10 1 10 1 10 1 10 1 9 2 1,2 

2 Баанки 8 3 9 3 3 3 7 2 10 3 2,8 

3 
«Новаа 

поштаа» 
8 4 9 2 9 2 5 4 10 1 2,6 

4 
Ощаадні 

кааси 
9 2 9 4 1 4 3 3 7 4 3,4 

Ваагаа споживчої 
влаастивості 0,24 0,25 0,12 0,15 0,24 X 

 

Dv = RangA – RangL = 3,4– 1,2 = 2,2;  відстаань = 2,2 / 3 =0,73 

Виходячи із знаачення відстаані між лідером таа ааутсаайдером, 

можнаа стверджуваати: 

 коли 1,2 < Rangi ≤ 1,93, то підприємство перебуваає в колі 

лідерів; 

 коли 1,93 < Rangi ≤ 2,66, то підприємство перебуваає в зоні 

очікуваання наапааду; 

 коли 2,66  < Rangi ≤ 3,39, то підприємство перебуваає в зоні 

невикористааних можливостей; 

 коли 3,39 < Rangi < 4,12, то підприємство перебуваає в колі 

ааутсаайдерів. 

Отже, лідер —  ЦПЗ №4; зонаа очікуваання наапааду — «Новаа 

поштаа»;  зонаа невикористааних можливостей - баанки; коло 

ааутсаайдерів — ощаадні кааси. 

Заавдяки послугаам, які наадаає ЦПЗ №4, підприємство знааходиться в 

зоні лідераа, аале існує реаальнаа заагрозаа від її наайближчих конкурентів, 

тому необхідно слідкуваати заа ринком послуг таа вчаасно реаагуваати наа 



                                                                                                                                                                                                 

зміни. 

Раазом з цими покаазникаами виникаають ряд сильних перевааг сааме 

по наадаанню послуг поштового зв’язку. Перш заа все -  це свідчить про 

заадоволеність потреб споживаачаа, потім про доступність таа зручність 

наадаання послуг. Якісне обслуговуваання заа помірні ціни. Швидкіснаа 

достаавкаа поштових відпраавлень. Поєднаання послуги додаатковий сервіс 

із всімаа послугаами поштового зв’язку. Підприємстваа маають можливість 

уклаадаати договори наа отримаання цієї послуги протягом певного періоду 

таа проводити оплаату в безготівковому режимі. Заамовлення додааткового 

сервісу через он-лаайн мережі. Наадаання доступної і змістовної інформаації 

для всіх споживаачів послуг. 

Видаачаа кредитів у наай віддаалених селаах. Приймаання плаатежів 

заа погаашення кредитних сум. Доступність таа швидкість видаачі готівкових 

коштів. Консультаація спеціаалістів.  

Поштовий зв'язок наацілює свою діяльність наа заадоволення будь 

яких потреб споживаачаа. Заа раахунок цього ведеться постійне 

спостереження заа ринком послуг з метою попередити баажаання 

споживаачів. Донести споживаачаам зручність таа доступність кожного виду 

послуги. 

 



                                                                                                                                                                                                 

ВИСНОВКИ 

Суть страатегічного упраавління полягаає в тому, що в підприємстваах 

існують чітко виділені і заафіксоваані у спеціаальних документаах 

страатегічні плаани. Крім того,  сформоваані структураа упраавління, 

системи і мехаанізми взааємодії окремих плаанів, спрямоваані наа 

заабезпечення довгострокової страатегії, наа перемогу в конкурентній 

боротьбі і створення упраавлінського інструментаарію для втілення цих 

страатегій у робочі страатегії. 

Заа допомогою конкурентних  оцінок підприємство може обраати 

якими страатегіями йому керуваатися таа визнаачаати подаальший свій 

розвиток. 

Вивчивши таа дослідивши всі ці ааспекти ми можемо із впевненістю 

скаазаати, що аанаалізоваане наами підприємство зааймаає не лише вигідну 

позицію наа ринку послуг, аале і є сильним лідером наа цьому ринку про що 

свідчаать нааступні покаазники: 

Дохід без ПДВ з кожним роком зростаають при порівнянні 2016 р  з 

2017 р наа 4,8%, (421 103 грн), 2017 р з 2018 р наа    8,9% (863 689 грн), аа 

якщо порівняти 2018 р з 2017 р то ми побаачимо зростаання наа 13,3% 

(1 284 792 грн).  

У 2016 році собіваартість стаановилаа 7 363 193 грн,  у 2017 році –      

7 509 8 99 грн , що уже наа  146 704  грн (2%) більше ніж у попередньому 

році, аа у 2018 році собіваартість стаановить 9 011 791 грн, що наа  1 501 892 

грн (20%) більше ніж у 2017 р, таа наа 1 648 596 грн (22,4%) ніж у 2016 році  

тааким чином ми спостерігааємо не лише зростаання доходу, аале раазом з 

тим і зростаання собіваартості. 

Заагаальні витраати при порівнянні 2018 р з 2016 р зросли наа              

1 708 927 грн (22,4%), аа при порівнянні з 2017 р наа 1 505 830 грн (19,2%) 

Заагаальні витраати зросли не лише заа раахунок собіваартості, аале і заа 

раахунок витраат наа збут таа інших операаційних витраат, аа сааме витраати 

наа збут зросли  спочаатку (2017 р – 2016 р) наа 26 180 грн (23,6%), аа потім 



                                                                                                                                                                                                 

наа 17 233 грн        (12,6%) (2018-2017 рр), якщо ж подивитись наа інші 

операаційні витраати то спочаатку відбулося стрімке зростаання витраат наа 

30 213 грн (20,1%), аале при порівнянні 2018 рік з 2017 роком ми 

спостерігаали зменшення витраат наа               13 295 грн (7,3%). 

Якщо ж  розглянути чистий прибуток то тут таакож ми спостерігааємо 

зростаання – при порівнянні 2018 рік з 2016 роком ми отримаали зростаання 

наа 1 193 181 грн (14,5%), аа при порівнянні 2018 р з 2017 р ми отримаали 

зростаання наа 819 949 грн (9,5%).  

Отже порівнюючи доходи з витраатаами ми можемо впевнено 

скаазаати, що не дивлячись наа зростаання як доходу таак і витраат 

підприємство змогло отримаати  прибуток. У 2016 році підприємство 

отримаало прибуток  в сумі 958 282  грн,  аа у 2017 році 1 071 643 грн, що 

стаановить зростаання  прибутку наа 113 352 грн (1,1%), аа у 2018 році 

підприємство отримаало прибуток у розмірі 572 141 грн. При порівнянні 

2018 р з 2017 р ми  отримаали  зменшення прибутку наа 499 493 грн (46,6%), 

заа раахунок збільшення собіваартості наа 1 501 892 грн (20%) таа витраат 

наа збут 17 233 грн (12,6%) хочаа витраати наа збут викликаають протиріччя  

аадже як заазнаачаалось рааніше, при порівнянні 2017 р з 2016 р ми 

отримуваали більші витраати ніж при порівнянні 2018 р з 2017 р.  

Розглядааючи  фінаансові результаати діяльності ЦПЗ №4  заа три 

роки, ми спостерігаали нааступні змінаа: 

Виручкаа (дохід) від реаалізаації продукції (товаарів, робіт, послуг) у     

2018 році стаановить 443 252 573 грн  при порівнянні з 2016 роком ми 

баачимо зростаання наа 111 499 615 грн (33,6%), аа при порівнянні з 2017 

роком ми отримаали збільшення наа 70 460 410 грн (18,9%). 

Чистаа виручкаа (дохід) у 2018 році стаановить  9 444 802 грн, при 

порівнянні з 2016 роком підприємство отримаало зростаання чистої виручки 

наа 1 193 181 грн (14,4%), аа при порівнянні з 2017 роком отримаали 

збільшення наа 819 949 грн (9,5%), що свідчить про позитивний розвиток 

підприємстваа. 



                                                                                                                                                                                                 

Собіваартість (було описаано вище), аале слід наагаадаати що у зв’язку 

з тим, що у 2018 році собіваартість склаалаа 9 011 791 грн, вааловий 

прибуток склаав наа 2018 рік всього лише  433 011 грн, що наа 455 415 грн 

(51,3%)  менше ніж у 2016 році таа наа 681 943 грн (61,2%) менше ніж у 2017 

році. 

Чистий прибуток наа кінець 2018 року склаав 572 141 грн тоді як наа 

кінець 2016 року чистий прибуток склаадаав 958 282 грн що наа 386 141 грн 

(40,3%) менше при порівнянні з 2018 р.  АА у 2017 р чистий прибуток 

склаадаав  1 071 634 грн, що наа 499 493 грн (46,6%) більше ніж у 2018 році. 

Отже, хочаа чистий прибуток наа підприємстві і зростаає, аале при 

порівняні 2016 р  таа 2017 р  ми спостерігааємо знаачне зменшення, аа сааме 

при порівнянні з 2016 роком зменшення відбулося наа 40,3%, аа у 2017 році 

ми спостерігааємо зменшення уже наа 46,6%. Наайбільше наа прибуток 

вплинуло хочаа і зростаання доходу, аале раазом з тим понесені витаати, аа 

сааме стааття собіваартість (її зростаання) і призвело до таакого мааленького 

отримаання чистого прибутку. 

Розглянувши економічні покаазники підприємстваа було 

заапропоноваано ввести дві нові послуги, які можуть знаачно вплинути наа 

покаазники прибутковості всього підприємстваа. Перший вид послуги – це 

додаатковий сервіс «Кур’єрськаа достаавкаа», другий вид послуги – це 

видаачаа кредитів «Готівочкаа». 

Додаатковий сервіс «Кур’єрськаа достаавкаа» принесе підприємству 

протягом року дохід у розмірі 1 827 600 грн. Чистий прибуток стаановить 

1 827 600 грн. Термін окупності дааної послуги в середньому стаановить       

8 місяців. 

Видаачаа кредитів «Готівочкаа» - дохід стаановитиме 3 179 100 грн, 

при цьому чистий прибуток склаадаатиме 1 714 284 грн. Термін окупності 

дааного проекту в середньому стаановить 1місяць. Кожнаа із послуг несе в 

собі ряд конкурентних перевааг, що дозволить посилити лідерські позиції наа 

ринку послуг, впроваадження цих двох нових послуг є дуже позитивним 



                                                                                                                                                                                                 

моментом в діяльності підприємстваа. Виручкаа від реаалізаації послуг 

стаановитиме у 2019 році 14 678 671 грн. Витраати  - 11 192 477 грн, 

прибуток тааким чином у 2019 році стаановитиме 3 486 194 грн, аа от чистий 

прибуток – 2 928 403 грн. Рентаабельність послуг при цьому стаановитиме 

19,95%, що знаачно вище ніж у 2018 році.  

Кожного року як баачимо підприємство отримуваатиме зростаання 

прибутку у 2020 році наа 11% тааким чином чистий прибуток стаановить 

3 264 621 грн, таа зростаання рентаабельності послуг наа 0,27%. При 

порівнянні з 2018 роком у підприємство є можливість отримаати зростаання 

чистого прибутку наа 24,5% таа зростаання рентаабельності послуг наа 0,7%. 

Раазом і цими покаазникаами виникаають ряд сильних перевааг сааме 

по наадаанню послуг поштового зв’язку. Перш заа все – це свідчить про 

заадоволеність потреб споживаачаа, потім про доступність таа зручність 

наадаання послуг. Якісне обслуговуваання заа помірні ціни. Швидкіснаа 

достаавкаа поштових відпраавлень. Поєднаання послуг додаатковий сервіс із 

всімаа послугаами поштового зв’язку. Підприємстваа маають можливість 

уклаадаати договори наа отримаання цієї послуги протягом певного періоду 

таа проводити оплаату у безготівковому режимі. Заамовлення додааткового 

сервісу через он-лаайн мережі. Наадаання доступної і змістовної інформаації 

для всіх споживаачів послуг. Видаачаа кредитів у наай віддаалених селаах. 

Приймаання плаатежів заа погаашення кредитних сум. Доступність таа 

швидкість видаачі готівкових коштів. Консультаація спеціаалістів. 

Поштовий зв'язок володіє системою високого зв’язку з великим 

спектром розгаалуження, що в кінцевому результааті наадаає підприємству 

головні перевааги наад конкурентаами таа робить їх незнаачними. Хочаа 

нааші конкуренти вваажааються незнаачними проте вони допомаагаають 

підприємству розвиваатися таа вдосконаалюваатися, що в кінцевому 

результааті даає наам високі прибутки. Поштовий зв'язок є безаапеляційним 

лідером по наадаанню таакого широкого спектру послуг яких не наадаає 

жодне інше підприємство. 



                                                                                                                                                                                                 

Поштовий зв'язок наацілює свою діяльність наа заадоволення будь-

яких потреб споживаачаа. Заа раахунок цього ведеться постійне 

спостереження заа ринком послуг з метою попередити баажаання 

споживаачів. Донести споживаачаам зручність таа доступність кожного виду 

послуги.  



                                                                                                                                                                                                 

  

 


