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АНОТАЦІЯ 

 

Терент’єва Н.В. Удосконалення управління збутовою діяльністю 

машинобудівних підприємств. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)». – Запорізький національний 

університет, Запоріжжя, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню та розробці теоретичних, 

методичних і практичних засад щодо підвищення ефективності управління 

збутовою діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької області.  

У першому розділі «Теоретико-методичні основи управління збутовою 

діяльністю підприємства» узагальнено теоретичні підходи до визначення 

сутності понять «збут», «збутова діяльність», «система збуту»; систематизовано 

принципи управління збутовою діяльністю промислових підприємств; 

досліджено й систематизовано основні методичні підходи до встановлення 

послідовності оцінки ефективності збутової діяльності.  

З метою систематизації та структурування існуючих дефініцій було 

проведено узагальнюючий аналіз понять: «збут», «збутова діяльність», 

«система збуту», який дав можливість зробити висновок, що у науковій 

економічній літературі немає єдиного загальновизнаного трактування цих 

категорій.  

Базуючись на ключових характеристиках збуту і враховуючи визначення, 

розроблені різними науковцями, було запропоновано власне трактування 

сутності вказаних понять. Отже, збутом запропоновано визначати систему 

відносин, що виникає в процесі товарно-грошового обміну, спрямованого на 

задоволення комерційних потреб суб’єктів ринку через виробництво або 

перепродаж товарів і послуг. 

«Збутова діяльність» – цілеспрямована організаційно-економічна 

діяльність, яка орієнтована на збільшення реалізації товарів і послуг шляхом 

урахування виробничого потенціалу, технологічного циклу продукції, 

інноваційної складової діяльності підприємства, маркетингового плану, 
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логістичних зв’язків, механізмів сервісної підтримки, пріоритетів 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства відповідно до стратегічного 

плану його розвитку, що забезпечує двосторонній зв'язок підприємства з бізнес-

партнерами та бізнес-інфраструктурою. 

«Система збуту» промислового підприємства – комплексне поєднання 

збутової структури підприємства та каналів збуту, що використовуються 

підприємством для здійснення збутової діяльності, при цьому під збутовою 

структурою розуміють елементи організаційної структури підприємства, які 

здійснюють управління збутовою діяльністю.  

На основі використання теоретичних здобутків вітчизняних і 

закордонних науковців було сформульовано основні принципи управління 

збутовою діяльністю промислових підприємств.  

Проаналізовано науково-економічні джерела, які стосуються оцінювання 

ефективності управління збутовою діяльністю, зокрема систематизовано 

основні критерії оцінки ефективності управління збутовою діяльністю: чистий 

дохід; собівартість; чистий прибуток реалізованої продукції; рентабельність 

продукції; середні залишки товарних запасів; коефіцієнт інтенсивності 

оборотності товарних запасів; частка нереалізованої продукції у вартості 

товарної маси; обсяг збуту та прибуток від реалізації в розрахунку на 1 м 

збутової площі підприємства; обсяг збуту та прибуток від реалізації в 

розрахунку на 1 працівника, що займається збутом; рентабельність витрат на 

збутову діяльність; коефіцієнт ефективності управління; RMI; ROM; ROME; 

ІROMO та ін. 

Систематизовано й удосконалено методичний підхід до встановлення 

послідовності оцінки ефективності збутової діяльності, що дозволяє значно 

підвищити ефективність оцінки збутової діяльності на підприємствах 

машинобудування.  

У другому розділі «Аналіз сучасного стану управління збутовою 

діяльністю машинобудівних підприємств» досліджено та виявлено основні 

чинники, що впливають на управління збутовою діяльністю машинобудівних 

підприємств Запорізької області; виокремлено особливості формування 
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збутової діяльності машинобудівних підприємств Запорізької області; 

здійснено аналіз ефективності збутової діяльності машинобудівних 

підприємств із використанням витратного методу; проаналізовано доцільність 

використання основних методів оцінки ефективності управління збутовою 

діяльністю на машинобудівних підприємствах Запорізької області.  

Аналіз чинників зовнішнього середовища, що впливають на формування 

збутової діяльності промислових підприємств машинобудівної галузі 

Запорізької області, показав, що на момент дослідження підприємства 

знаходились під впливом негативних чинників зовнішнього середовища.  

Найбільш значний негативний вплив на машинобудівні підприємства 

мали зовнішньоекономічні та політичні чинники, оскільки основні 

ресурсоутворюючі машинобудівні підприємства регіону мають значні вади 

територіальної структури збуту, які в умовах приєднання України до 

запроваджених світовою спільнотою санкцій щодо обмеження агресії 

Російської Федерації значно підвищили збутові ризики машинобудівних 

підприємств Запорізької області й обумовили необхідність розробки та 

впровадження сучасних ефективних заходів з оптимізації збутової діяльності. 

Найзначніший вплив на формування збутової діяльності машинобудівних 

підприємств Запорізької області мають історично обумовлені особливості 

структури збуту. Більшість високотехнологічних машинобудівних підприємств 

Запорізької області було створено за часів командно-адміністративної системи, 

що обумовило їх місце у міжнародній кооперації, виражену орієнтацію на 

споживачів країн СНД та недостатнє впровадження стратегічного управління 

збутовою діяльністю. 

Проаналізовано динаміку основних показників фінансово-господарської 

діяльності та виявлено значні вади регіональної структури збуту у більшості 

досліджуваних підприємств, а також ознаки кризових явищ на 

ПрАТ «Запоріжкран» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор». 

Досліджено динаміку ефективності збутової діяльності промислових 

підприємств з використанням витратного підходу, що дозволило зробити 

висновки про недоцільність використання цього поширеного в українській 
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економіці підходу для оцінки ефективності управління збутовою діяльністю 

машинобудівних підприємств в умовах дії значної кількості негативних 

чинників зовнішнього середовища. 

Проаналізовано результати експертного опитування, що дозволило 

виділити основні групи методів оцінки ефективності збутової діяльності 

машинобудівних підприємств відповідно до доцільності їх використання в 

сучасних умовах. Встановлено, що лише один показник – чистий дохід на 

одиницю витрат фінансових коштів – був визнаний експертами прийнятним для 

машинобудівних підприємств Запорізької області та здатним забезпечити 

достатню достовірність подальшого прогнозування, при цьому така думка 

експертів є узгодженою, оскільки розраховане значення коефіцієнта Кендалла 

(W=0,61) лежить в межах від 0,6 до 0,8 та вказує на сильну узгодженість 

експертної думки щодо необхідності вдосконалення методики оцінки 

ефективності управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств. 

У третьому розділі «Удосконалення методичних підходів до оцінки 

ефективності управління збутовою діяльністю» удосконалено маркетингові 

механізми управління збутовою діяльністю промислових підприємств; 

удосконалено методичний підхід до оцінювання ефективності збутової 

діяльності з використанням економіко-математичного моделювання, з 

урахуванням структури витрат на збут; сформовано плановий показник 

бюджету витрат на збутову діяльність АТ «Мотор Січ»; удосконалено методику 

формування маркетингової стратегії збутової діяльності машинобудівних 

підприємств Запорізької області з використанням матриці Shell/DPM. 

У результаті проведеного дослідження було визначено маркетингові 

механізми управління збутовою діяльністю промислових підприємств, а також 

визначено пріоритетні напрямки розвитку кожного механізму на рівні окремих 

груп інструментів та засобів розвитку збуту, що дозволяє значно полегшити 

практичне впровадження маркетингових механізмів управління збутовою 

діяльністю в систему управління машинобудівними підприємствами 

Запорізької області.  
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Запропоновано методичний підхід до оцінювання ефективності збутової 

діяльності з використанням економіко-математичного моделювання, який 

враховує структуру витрат на збут та дозволяє здійснити аналіз, прогнозування 

та бюджетування збутової діяльності, зокрема – бюджетування з урахуванням 

окремих складових структури витрат. 

З урахуванням обмежень та на основі економіко-математичного 

моделювання нами апробовано вдосконалений методичний підхід на 

машинобудівних підприємствах Запорізької області, що дозволило 

оптимізувати витрати на збут. 

У результаті проведених розрахунків діяльності з урахуванням витрат на 

збут на АТ «Мотор Січ» отримано плановий показник бюджету витрат на 

збутову діяльність на 2019 р., який становить 651468,45 тис. грн.  

Апробація наукових положень підтвердила результати експертного 

опитування щодо сумнівної ефективності витратного підходу до оптимізації 

збутової діяльності в умовах кризового стану підприємств, оскільки 

бюджетування збутової діяльності за допомогою методичний підходу до 

оцінювання ефективності збутової діяльності з використанням економіко-

математичного моделювання, який враховує структуру витрат на збут для 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» та ПрАТ «Запоріжкран» було унеможливлене 

від’ємними середніми показниками ефективності для всіх складових структури 

витрат на збутову діяльність машинобудівних підприємств. 

Використання витратних методів обмежене існуючими умовами 

господарювання, тому для вдосконалення управління збутовою діяльністю 

машинобудівних підприємств Запорізької області було побудовано матрицю 

спрямованої збутової політики Shell/DPM. 

Установлено, що два з досліджуваних підприємств (АТ «Мотор Січ» та 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор») знаходяться у квадранті матриці, який 

поєднує середні показники конкурентоспроможності та високу привабливість 

галузі. Рекомендованою стратегією для цих підприємств стане підсилення 

конкурентних переваг. 
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Було доведено, що за умов використання розробленої маркетингової 

стратегії на підприємстві АТ «Мотор Січ» в 2017 р. коефіцієнт ефективності 

досягне 0,2292, у 2018 р. збільшиться до 0,2796, у 2019 р. становитиме 0,3372, у 

2020 р. – 0,402, а в 2021 р. – 0,474, збільшившись за досліджуваний період на 

0,2448, або в 2 рази. Під час використання маркетингової стратегії посилення 

конкурентних переваг згідно з методом Shell/DPM ефективність збутової 

діяльності АТ «Мотор Січ» за період 2017–2021 рр. зросте у понад 2 рази та 

становитиме 0,474. Розрахунок прогнозу для підприємств 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» та ПрАТ «Запоріжкран» не є доцільним, 

оскільки прояви кризових явищ на цих підприємствах значно збільшують 

можливості щодо використання витратних методів аналізу та прогнозування.  

Розроблена методика формування маркетингової стратегії збутової 

діяльності досить прозора, не потребує спеціальних технічних засобів і може 

бути використана як на рівні окремих підприємств – для контролю і корекції 

стратегічних планів, так і для підприємств інших галузей народного 

господарства.  

Дисертаційна робота виконана згідно з тематикою науково-дослідних 

робіт кафедри управління персоналом і маркетингу Запорізького національного 

університету. Основні результати дослідження знайшли практичне 

використання в діяльності ПрАТ «Запоріжтрансформатор», ПрАТ «Бердянські 

жниварки», ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод», ТОВ «НВП 

«Енергомаш», а також використано під час викладання дисциплін: «Маркетинг 

промислового виробництва», «Маркетинговий менеджмент» і «Маркетинг 

В2В». 

Ключові слова: збут, збутова діяльність, система збуту, управління 

збутовою діяльністю, ефективність, витрати, прибуток, чинники.  

 

ANNOTATION 

 

Terentieva N.V. Improving of the Management of Sales Activity of Machine-

building Enterprises. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 
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The dissertation in order to obtain a degree of Candidate of Economic Sciences 

(Ph.D.) in a specialization 08.00.04 «Economics and management of enterprises (by 

types of economic activity)». – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 

2019. 

The dissertation is devoted to the substantiation and development of 

theoretical, methodical and practical principles for efficiency improving of the sales 

activity management of machine-building enterprises in the Zaporizhzhia region.  

In the first chapter «Theoretical and methodical bases of management of sales 

activity of the enterprise» theoretical approaches to the definition of the essence of 

the concepts such as «sales», «sales activity», «system of sales» have been 

generalized; the management principles of sales activity of industrial enterprises have 

been systematized; the basic methodical approaches to the establishment of a 

estimation sequence of the efficiency of sales activity have been researched and 

systematized in this dissertation. 

In order to systematize and structurize the existing definitions, a general 

analysis of such concepts as «sales», «sales activity of the enterprise», «sales system» 

was conducted, which made it possible to conclude that there is no commonly 

accepted interpretation of these categories in the scientific economic literature. 

On the base of the key characteristics of sales and taking into account the 

definitions developed by various scientists, the author`s interpretation of the essence 

of these concepts was proposed. Consequently, it is proposed to determine sales as 

the system of relations arising in the process of commodity-money exchange, aimed 

at satisfaction of commercial needs of market participants through the production or 

resale of goods and services. 

«Sales activity» – purposeful organizational and economic activity, which is 

aimed at realization increasing of goods and services by taking into account the 

production potential, the technological cycle of products, the innovative component 

of the enterprise's activities, the marketing plan, logistics connections, service support 

mechanisms, the priorities of the enterprise's foreign economic activity according to 

the strategic plan for it`s development, which provides a two-way communication 

between the company and business partners and the business infrastructure.  
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«Sales system» of an industrial enterprise – a complex combination of sales 

structure of the company and sales channels used by the enterprise for sales activity, 

meanwhile the sales structure is meant to be the elements of the organizational 

structure of the company, which manage sales activities. 

The principles of management of sales activities of industrial enterprises, 

which play an important role in the process of effective interconnections providing 

between the enterprise and the buyer, were systematized. 

The author analysed the scientific and economic sources concerning the 

assessment of the management efficiency of sales activity, in particular, the main 

criteria for evaluating the efficiency of sales activities were systemized: net income; 

cost; net profit of realized products; profitability of products; average balances of 

inventory; intensity coefficient of turnover of commodity stocks; the share of 

unrealized products in the value of the commodity mass; sales volume and profit 

from sales per 1 sales worker; profitability of sales expenses; management efficiency 

factor; RMI; ROM; ROME; ІROMO and others. 

The methodical approach to the establishment of a sequence of estimation of 

sales activity efficiency was systematized and improved, which allows to 

significantly improve the efficiency of estimation of the efficiency of sales activity at 

the enterprises of mechanical engineering. 

In the second chapter «Analysis of the current state of management of sales 

activity of machine-building enterprises» the main factors influencing the 

management of sales activities of machine-building enterprises of Zaporizhzhia 

region were investigated and revealed; formation features of sales activity of 

machine-building enterprises of Zaporizhzhia region were singled out; the analysis of 

the efficiency of sales activities of machine-building enterprises with the use of cost 

method was carried out; the expediency of using of the basic methods for efficiency 

assessing of sales activities management at the machine-building enterprises of 

Zaporizhzhia region was analysed. 

The analysis of environmental factors influencing the formation of sales 

activities of industrial enterprises of the machine-building industry in Zaporizhzhia 

region showed that at the time of the research the companies were influenced by the 
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negative factors of the environment. Foreign economic and political factors had the 

most significant negative impact on the machine-building enterprises, as the main 

resource-making machine-building enterprises of the region suffered from significant 

deficiencies in the territorial structure of sales, which, in the context of Ukraine's 

accession to the international sanctions on limiting aggression of the Russian 

Federation imposed by the international community, significantly increased the 

marketing risks of the machine-building enterprises of Zaporizhzhia and conditioned 

the need to develop and implement modern effective measuresof  sales activity 

optimization. 

Historically determined characteristics of the sales structure have the most 

significant influence on the formation of sales activities of the machine-building 

enterprises of Zaporizhzhia region. Most high-tech machine-building enterprises of 

the Zaporizhzhia region were created during the time of the command-and-

administrative system, which determined their place in international cooperation, the 

expressed orientation towards consumers in the CIS countries and insufficient 

implementation of strategic management of sales activity. 

The dynamics of the main indicators of financial and economic activity was 

analysed and significant defects of the regional structure of sales in the majority of 

investigated enterprises were revealed, as well as signs of crisis phenomena at 

PJSC «Zaporizhkrain» and PJSC «Zaporоzhtransformator». 

The dynamics of the efficiency of sales activities of industrial enterprises using 

the cost approach was investigated, which made it possible to draw conclusions about 

the inexpediency of using of this approach widely used in Ukrainian economy for 

efficiency assessment of the management of sales activities of machine-building 

enterprises under the conditions of a significant number of negative factors of the 

environment. 

The results of the expert poll have been analysed, which allowed to identify the 

main groups of methods for efficiency assessing of sales activities of machine-

building enterprises according to the expediency of their use in modern conditions. It 

was established that only one indicator – net income per unit of expenditure of 

financial resources – was recognized by experts as acceptable for machine-building 
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enterprises of the Zaporizhzhia region and is capable of providing sufficient 

reliability of further forecasting; besides such an opinion of experts is coherent, since 

the calculated value of the Kendall's coefficient (W = 0,61) lies in the range from 0,6 

to 0,8 and indicates the strong consistency of expert opinion on the need to improve 

the assessing methodology of the management effectiveness of sales activities of 

machine-building enterprises. 

Іn the third section «Improvement of methodical approaches to the assessment 

of the efficiency of sales activity management» marketing mechanisms of sales 

activity management of industrial enterprises were improved; also the methodical 

approach to estimating the efficiency of sales activity was improved with the use of 

economic and mathematical modelling, taking into account the structure of expenses 

for sales; a planed indicator of the budget of expenditures on sales activity of Motor 

Sich JSC was formed; the forming methodology of marketing strategy of sales 

activity of machine-building enterprises of Zaporizhzhia region was improved using 

the Shell/DPM matrix. 

As a result of the research, marketing mechanisms for management of sales 

activities of industrial enterprises were identified, as well as the priority directions of 

development of each mechanism at the level of separate groups of instruments and 

means of sales development were determined. It can significantly facilitate the 

practical implementation of marketing management mechanisms of sales activities in 

the management system of machine-building enterprises in the Zaporizhzhia region. 

The methodical approach to the estimation of the efficiency of sales activity 

with the use of economic-mathematical modelling was offered taking into account the 

cost structure and allows to carry out analysis, forecasting and decision-making, as 

well as budgeting with separate components of sales structures. 

Taking into account the constraints and on the basis of economic and 

mathematical modelling, we have tested the improved evaluation method at the 

machine-building enterprises of Zaporizhzhia region, which allowed to optimize sales 

expenses. 
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As a result of the calculations of activities, taking into account the costs of 

sales at JSC «Motor Sich», a plan indicator of the expenditure budget for sales 

activities for 2019 was received, which is UAH 651468,45.  

Approval of scientific regulations confirmed the results of an expert poll on the 

questionable effectiveness of a costly approach to optimizing sales activity in the 

conditions of the crisis state of enterprises, since sales budgeting by means of a 

methodical approach to the assessment of the efficiency of sales activities using 

economic and mathematical modelling, taking into account the structure of costs 

sales for PJSC «Zaporizhkran» and PJSC «Zaporozhtransformator», were not 

possible with negative average efficiency indicators for all components of the cost 

structure of sales activities of machine-building enterprises. 

The use of cost methods is limited by the existing conditions of management, 

therefore, the Shell/DPM sales policy matrix was constructed to improve the 

management of the sales activities of the machine-building enterprises of the 

Zaporizhzhia region. 

It was determined that two of the investigated enterprises (JSC «Motor Sich» 

and PJSC «Zaporozhtransformator») are in the quadrant of the matrix, which 

combines the average competitiveness indexes and high attractiveness of the industry. 

The strengthening of competitive advantages will become a recommended strategy 

for these businesses. 

It has been proven that in conditions of using the developed marketing strategy 

in 2017 at JSC «Motor Sich», the efficiency ratio will reach 0,2292, in 2018 it will 

increase to 0,2796, in 2019 it will be 0,3372, in 2020 – 0,402, and in 2021 – 0,474, 

having increased for the studied period by 0,2448, or 2 times. When using the 

marketing strategy to enhance the competitive advantages according to the 

Shell/DPM method, the efficiency of the sales activity of JSC «Motor Sich» for the 

period 2017–2021 will increase more than 2 times and will amount to 0,474. The 

calculation of the forecast for the enterprises of PJSC «Zaporozhtransformator» and 

PJSC «Zaporizhkran» is not appropriate, as the manifestations of the crisis 

phenomena at these enterprises considerably increase the possibilities of using costly 

methods of analysis and forecasting. 
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The dissertation is made according to the research topics of the Department of 

Personnel Management and Marketing of Zaporizhzhia National University. The 

main results of the research had practical use in the activity of 

PJSC «Zaporozhtransformator», JSC «Berdyanskie Zhatki», PJSC «Zaporizhzhia 
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ВСТУП  

 

Актуальність теми. Друге десятиріччя XXI ст. стало черговим 

випробуванням не тільки для вітчизняних підприємств машинобудівної галузі, 

але й для економіки взагалі. Посилення негативних глобалізаційних впливів, 

глобально-політична нестабільність, загострення конкурентної боротьби, 

значна невизначеність зовнішнього середовища, спричинена загальною 

турбулентністю світової економіки, зумовили значні зміни в структурі ринків 

збуту вітчизняної машинобудівної продукції на світовому рівні, що, своєю 

чергою вплинуло на результати діяльності машинобудування як на рівні галузі, 

так і на рівні окремих підприємств. 

За таких умов особливого значення набуває проблема ефективності 

управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств, які відповідно 

до потреб зовнішнього середовища, повинні не тільки забезпечити виробництво 

високотехнологічної, конкурентоспроможної на світовому ринку продукції, але 

й стати генератором позитивних змін у реальному секторі економіки України та 

міцним важелем, який утримає економіку від подальших деградаційних 

трансформацій в економіку сировинного типу. 

Світові тенденції використання розвитку управління збутовою діяльністю 

зумовлюють необхідність застосування вітчизняними підприємствами новітніх 

управлінських підходів до організації збуту, використання інноваційного 

досвіду розвинених країн і впровадження його у вітчизняну практику 

управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств. У цих 

обставинах одним із найголовніших завдань менеджменту машинобудівних 

підприємств стає формування ефективної системи управління збутовою 

діяльністю як необхідної умови для відновлення конкурентних позицій 

українських виробників та їх подальшого закріплення на вітчизняному й 

зарубіжних ринках.  

Однак, практика господарювання свідчить про те, що на даному етапі 

економічного розвитку ефективність управління збутовою діяльністю більшості 
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підприємств, особливо промислового ринку, значною мірою відстає від 

показників розвинених країн, про що свідчить відсутність системності збутової 

діяльності машинобудівних підприємств, використання застарілих підходів до 

оцінки її ефективності, недостатність сучасних науково обґрунтованих методик  

її оцінки, що висуває на перший план потребу вдосконалення управління 

збутовою діяльністю машинобудівних підприємств для забезпечення їх 

організаційно-економічної стійкості та подальшого зростання.  

Дослідженню різних аспектів управління збутовою діяльністю та 

практичного впровадження ефективних систем управління збутовою діяльністю 

на підприємствах присвячено досить багато наукових праць вітчизняних і 

зарубіжних дослідників, у т.ч. таких, як: Абрамович І.А., Андрушків Б.М., 

Болт Г.Дж., Браун К., Бурцев В.В., Вінкельманн П., Гамалій В.Ф., Гончар О.І., 

Гуржій  Н.М., Завербний А.С., Зборовська О.М., Іванов М.М., Іваночко Н.В., 

Ключник А.В., Корінєв В.Л., Котлер Ф., Крилов Д.В., Лагоцька Н.З., 

Ланкастер Дж., Маказан Є.В., Митрохіна Ю.П., Мостенська Т.Л., 

Проволоцька О.М., Спільник І.В., Тисячук І.О., Череп А.В., Череп О.Г., 

Шмиголь Н.М., Швець Ю.О., Шевчик М.Г. та ін.  

У досліджених наукових працях представлені теоретичні та методичні 

підходи до управління збутовою діяльністю підприємства, обґрунтовано 

доцільність своєчасної оцінки ефективності управління збутовою діяльністю з 

метою її оптимізації. Водночас аналіз робіт вітчизняних вчених засвідчив 

відсутність єдиних теоретичних і методичних підходів щодо максимізації 

ефективності збутової діяльності, які могли би бути використані в реальному 

секторі економіки. Роботи зарубіжних учених більше орієнтовані на практичне 

використання, але різниця в економічних та історичних умовах розвитку 

унеможливлює використання зарубіжних методологій без значної адаптації. 

При цьому особливо гостро необхідність розробки ефективних засобів 

удосконалення збутової діяльності постає перед підприємствами промислового 

ринку, і в першу чергу – машинобудування. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано згідно з тематикою науково-дослідних робіт кафедри 

управління персоналом і маркетингу Запорізького національного університету 

за темою «Теоретичне обґрунтування, розробка та розвиток методів та моделей 

прийняття рішень в менеджменті персоналу підприємств та організацій 

регіону» (номер державної реєстрації 0116U004843). Особисто автором надано 

визначення поняття збуту як економічної сутності, удосконалено методичний 

підхід до встановлення послідовності оцінки ефективності збутової діяльності, 

розроблено методику формування маркетингової стратегії збутової діяльності, 

вдосконалено методичний підхід до оцінювання ефективності збутової 

діяльності. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

дослідження та розробка теоретичних, методичних і практичних засад щодо 

підвищення ефективності управління збутовою діяльністю машинобудівних 

підприємств Запорізької області. 

Відповідно до мети дослідження в роботі поставлено такі завдання: 

 розвинути наукові підходи щодо визначення економічної сутності 

понять «збут», «збутова діяльність», «система збуту»;  

 дослідити і розширити основні принципи управління збутовою 

діяльністю промислових підприємств; 

 удосконалити методичний підхід до встановлення послідовності оцінки 

ефективності збутової діяльності;  

 виявити особливості формування та проаналізувати чинники, що 

впливають на управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств 

Запорізької області; 

 розширити маркетингові механізми управління збутовою діяльністю 

промислових підприємств; 

 узагальнити та вдосконалити методичний підхід до оцінювання 

ефективності збутової діяльності;  

 удосконалити методику формування маркетингової стратегії на основі 
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матриці Shell/DPM. 

Об’єктом дослідження є процес управління збутовою діяльністю 

машинобудівних підприємств. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні та науково-практичні 

аспекти щодо удосконалення управління збутовою діяльністю машинобудівних 

підприємств Запорізької області.  

Методи дослідження. Теоретичною і методичною основою 

дисертаційної роботи є об’єктивні економічні закони, категорії і поняття 

економічної науки, фундаментальні положення економічної теорії, прикладної 

економіки та теорії управління, результати наукових досліджень зарубіжних та 

вітчизняних учених з питань організації збуту й управління збутовою 

діяльністю. Досягнення визначеної мети дослідження було забезпечене 

використанням комплексу загальнонаукових і спеціальних методів: метод 

узагальнення наукового досвіду та термінологічного аналізу – для аналізу 

категорій «збут», «збутова діяльність», «система збуту» (підрозділи 1.1, 1.2, 

1.3); аналізу і синтезу, індукції та дедукції – при дослідженні теоретичних і 

методичних засад управління збутовою діяльністю підприємств (підрозділи 1.2, 

1.3); системний підхід – для дослідження систем управління збутовою 

діяльністю підприємств (підрозділ 1.3); статистичний метод обробки даних, 

метод групування – для оцінки стану машинобудівних підприємств Запорізької 

області (підрозділи 2.1, 2.2); метод порівняння, метод системного аналізу, 

коефіцієнтний метод – для оцінювання ефективності збутової діяльності на 

машинобудівних підприємствах Запорізької області (підрозділи 2.2, 2.3); метод 

експертних оцінок, рейтинговий метод, метод порівняння та логічного 

узагальнення, метод узагальнення результатів проведеного дослідження – для 

розробки й удосконалення методичних підходів щодо максимізації 

ефективності управління діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької 

області (підрозділи 2.3, 3.1, 3.2, 3.3); графічний метод – для наочного 

представлення економічних даних, отриманих у процесі дослідження (усі 

розділи роботи).   
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Інформаційним підґрунтям дисертаційного дослідження стали закони 

України, нормативно-правові акти, офіційні статистичні та аналітичні 

матеріали Державної служби статистики України, річна бухгалтерська й 

оперативна звітність машинобудівних підприємств Запорізької області, статті 

зарубіжних та вітчизняних науковців, матеріали науково-практичних 

конференцій та інтернет-видань, результати власних напрацювань і 

спостережень. Економічні розрахунки виконані із застосуванням сучасних 

методик і комп’ютерних технологій обробки статистичних матеріалів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні 

теоретичних основ і вдосконаленні методичних підходів щодо підвищення 

ефективності управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств 

Запорізької області. Результати дослідження, що становлять наукову новизну, 

полягають у наступному:  

удосконалено: 

– методичний підхід до встановлення послідовності оцінки ефективності 

збутової діяльності, який, на відміну від існуючих, включає дослідницький, 

аналітичний, операційний, удосконалюючий і стратегічний етапи та передбачає 

вдосконалення процесу оцінки на основі систематизації критеріїв управління 

збутовою діяльністю, що спрямовано на підвищення продуктивності за 

допомогою кращого розуміння стосунків між покупцем і продавцем з 

використанням технологічного процесу для збільшення часу працівників збуту 

на творчі види діяльності та забезпечить підвищення ефективності збутової 

діяльності; 

– методику формування маркетингової стратегії збутової діяльності, яка, 

на відміну від існуючих, передбачає використання матриці Shell/DPM і дає 

змогу машинобудівним підприємствам врахувати ефективність збутової 

діяльності, прояви кризових явищ та забезпечити конкурентні переваги як 

підприємства, так і галузі в цілому;  

– методичний підхід до оцінювання ефективності збутової діяльності з 

використанням економіко–математичного моделювання, який, на відміну від 
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існуючих, враховує структуру витрат на збут, значущість її складових і 

спрямований на оптимізацію витрат, що дозволяє машинобудівним 

підприємствам формувати планові показники бюджету витрат на збут і 

здійснювати перерозподіл між елементами витрат з метою управління 

збутовою діяльністю в майбутньому;  

– маркетингові механізми управління збутовою діяльністю промислових 

підприємств, які, на відміну від існуючих, враховують товар через призму 

показників якості, наявності торгівельної марки, післяпродажного 

обслуговування та надання сервісних послуг; ціни з урахуванням можливості 

отримання кредиту, відтермінування строків і погодження умов оплати; 

комунікації в розрізі каналів і рівнів збуту, посередників і форм реалізації; 

контролінг системи транспортування та складування на засадах підготовки й 

перепідготовки персоналу відділу збуту; просування з урахуванням зв’язків з 

громадськістю, організацій виставок і персональних продажів; інформацію про 

конкурентів, клієнтів, посередників, споживачів; процеси доставки, 

забезпечення комфорту через швидкість і якість обслуговування; фізичні 

докази, що підтверджуються наявністю сертифікату якості, правильним 

вибором іміджу й оточення, позитивними відгуками клієнтів і наданими 

рекомендаціями, що сприятиме підвищенню ролі управління збутовою 

діяльністю в системі управління підприємством; 

набули подальшого розвитку:  

– сутність поняття «збутова діяльність», як цілеспрямована 

організаційно-економічна діяльність, яка орієнтована на збільшення реалізації 

товарів і послуг шляхом урахування виробничого потенціалу, технологічного 

циклу продукції, інноваційної складової діяльності підприємства, 

маркетингового плану, логістичних зв’язків, механізмів сервісної підтримки, 

пріоритетів зовнішньоекономічної діяльності підприємства відповідно до 

стратегічного плану його розвитку, що забезпечує двосторонній зв'язок 

підприємства з бізнес-партнерами та бізнес-інфраструктурою;  
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– теоретичні підходи до розкриття економічної категорії «система збуту» 

промислового підприємства, яку в подальшому запропоновано розглядати як 

комплексне поєднання збутової структури підприємства та каналів збуту, що 

використовуються підприємством для здійснення збутової діяльності, при 

цьому під збутовою структурою розуміють елементи організаційної структури 

підприємства, які здійснюють управління збутовою діяльністю; 

– визначення сутності трактування поняття «збут», яке запропоновано 

розглядати як систему відносин, що виникає в процесі товарно-грошового 

обміну, спрямованого на задоволення комерційних потреб суб’єктів ринку 

через виробництво або перепродаж товарів і послуг; 

– принципи управління збутовою діяльністю промислових підприємств, 

які узагальнено з урахуванням виваженого вибору стратегій товарної політики; 

орієнтованості на досягнення кінцевого результату; моніторингу ринку та 

дослідження його змін; системності забезпечення ресурсами; взаємозв язку 

господарських відносин між структурними підрозділами; адаптації до вимог 

внутрішнього і зовнішнього середовища; інноваційності, використання яких 

дозволить машинобудівним підприємствам забезпечити високий рівень 

рентабельності діяльності. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

основні теоретичні положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи 

доведено до рівня конкретних науково-методичних рекомендацій, спрямованих 

на підвищення ефективності управління збутовою діяльністю машинобудівних 

підприємств Запорізької області. Основні результати дослідження знайшли 

практичне використання в діяльності ПрАТ «Запоріжтрансформатор» (довідка 

№ 1/1-60-565а від 15.05.2018 р.), ПрАТ «Бердянські жниварки» (довідка № 172 

від 28.05.2018 р.), ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» (довідка 

№ 627 від 28.05.2018 р.), ТОВ «НВП «Енергомаш» (довідка № 28/05-1 від 

28.05.2018 р.).  

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 

роботи, використовуються в навчальному процесі економічного факультету 
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Запорізького національного університету при викладанні дисциплін 

«Маркетинг промислового виробництва», «Маркетинговий менеджмент» і 

«Маркетинг В2В» (довідка № 01.01-13/38 від 23.05.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до 

розв’язання актуального наукового завдання щодо удосконалення управління 

збутовою діяльністю машинобудівних підприємств. Усі основні наукові 

положення, висновки та рекомендації, які винесено на захист, одержано 

автором самостійно. До переліку наукових робіт, виданих у співавторстві, 

внесено виключно матеріали, які є результатом особистої роботи здобувача. 

Власний науковий внесок дисертанта в наукові роботи, опубліковані у 

співавторстві, конкретизовано у списку публікацій за темою дисертації.  

Апробація результатів дисертації. Наукові положення основних 

результатів дослідження та їх практичне застосування було схвалено на 

міжнародних і вітчизняних науково-практичних конференціях: 

VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформаційні процеси 

в економіці держави та регіонів» (м. Запоріжжя, 24-25 жовтня 2013 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Природокористування і сталий 

розвиток: економіка, екологія, управління» (м. Ірпінь, 10-11 квітня 2014 р.); 

ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Виклики та перспективи 

розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» 

(м. Запоріжжя, 23-24 жовтня 2014 р.); ІХ Міжнародній конференції студентів і 

молодих вчених «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та 

держави» (м. Запоріжжя, 16-17 квітня 2015 р.); Х Міжнародній науково-

практичній конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на 

світовому, державному та регіональному рівнях» (м. Запоріжжя, 15-16 жовтня 

2015 р.); ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Маркетингові 

технології в умовах глобалізації економіки України» (м. Хмельницький, 29 

листопада – 2 грудня 2017 р.); II International scientific conference «Economy and 

Management: Modern Transformation in the Age of Globalization» (м. Клайпеда, 
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Литва, 23 березня 2018 р.); XIV Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми та перспективи трансформації міжнародних  

економічних відносин і світового господарства» (м. Хмельницький, 20-21 

квітня 2018 р.). 

Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати 

дисертаційної роботи опубліковано у 18 наукових працях, з них: 1 стаття у 

колективній монографії, 8 статей у наукових фахових виданнях (із них 3 статті 

у наукових фахових виданнях України, 5 статей у наукових фахових виданнях 

України, які включено до міжнародних наукометричних баз), 8 тез доповідей за 

матеріалами конференцій, 1 стаття в іншому виданні. Загальний обсяг 

публікацій становить 7,03 друк. арк. (особисто автору належить 6,24 друк. арк.).  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається  

зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 205 

найменувань на 21 сторінці, 10 додатків на 30 сторінках. Загальний обсяг 

роботи становить 250 сторінок, з них основний текст викладений на 180 

сторінках. Робота містить 41 таблицю та 31 рисунок (4 сторінки – таблиці і 

рисунки, які повністю займають площу сторінки).   
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

1.1. Управління збутовою діяльністю в системі управління 

підприємством 

 

Значні зміни ринкового середовища, які стали наслідком цілої низки 

зовнішніх факторів, в т.ч. посилення глобалізаційних процесів, і, як наслідок, 

загострення конкуренції, в свою чергу, обумовили зміну потреб реального 

сектору економіки відносно технологій управління.  Для підприємств всіх форм 

власності, що здійснюють свою господарську діяльність на території України, 

одним з найбільш актуальних на сьогодні є питання управління збутовою 

діяльністю, оскільки підвищення ефективності господарської діяльності та 

фінансового стану підприємств напряму пов’язані з вирішенням проблем та 

спірних питань в системі управління збутовою діяльністю підприємств. 

Безсумнівно, що підвищення попиту реального сектору економіки на ефективні 

технології управління збутовою діяльністю підприємства за умови значних змін 

зовнішнього середовища актуалізують необхідність переосмислення ключових 

понять збутової діяльності як економічної категорії та актуалізації її 

методичної, теоретичної та методологічної бази відносно нових умов 

господарювання українських підприємств. 

Аналіз теоретичних джерел щодо теорії управління збутовою діяльністю 

дозволив встановити, що незалежно від підходу, на засадах якого розглядається 

управління збутовою діяльністю, одним з найважливіших ключових понять 

збутової діяльності більшість дослідників вважають збут як такий. В той же 

час, багатоаспектність та багатоплановість цього поняття, можливість 

різноманітних трактовок його сутності залежно від цілей та задач дослідження, 
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зумовили можливість розгляду поняття «збут» як в широкому, так і у вузькому 

значенні (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Основні підходи до визначення поняття «збут»  

Примітка: розроблено автором на основі (Глазкова, 2014, с. 103) 

 

Як видно з рис. 1.1, в широкому сенсі під поняттям «збут» слід розуміти 

процес, який включає послідовність операцій просування товарів від виробника 

до споживача. У вузькому трактуванні під збутом розуміють спілкування 

продавця й споживача. У широкому розумінні пропонується розглядати 

складний процес, який поєднує транспортування, складування, підтримку 

запасів, доробку, просування до оптових і роздрібних торговельних  

організацій, передпродажної підготовки, упакування й реалізації товарів з 

метою задоволення потреб споживачів і отримання прибутку (Терент’єва, 

2016a; Гамалій, 2012). 

Під збутом у вузькому значенні сучасна наука пропонує розуміти процеси 

безпосереднього спілкування продавців та покупців, які спрямовані на 

отримання прибутку і вимагають від продавців специфічного знання, навичок і 

торгової компетенції (Терент’єва, 2016a; Гамалій, 2012). 

Крім того, аналіз сучасних досягнень вчених-економістів дозволив 

встановити, що на момент дослідження в науковій літературі склалися різні 

погляди на поняття «збутова діяльність» і «збут»: одні автори дотримуються 

думки, що ці поняття схожі, а інші зазначають, що ці поняття є різними 
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категоріями (Дубівка, 2013; Терент’єва, 2013; 2014a; Сенишин та Харковець, 

2011; Зигрій, 2010; Мостенська, 2010; Яковлев, 2009). Визначення поняття 

«збут» різними вченими трактується по різному (табл. 1.1).  

Таблиця 1.1  

Визначення економічної категорії «збут» 

Джерело Визначення 

В. Бурцев (2002, 

c. 63) 

Збут – це комплекс процедур щодо реалізації готової продукції на ринок 

(формування попиту на продукцію, обслуговування замовлень, 

укомплектування продукції для реалізації споживачам, відвантаження і 

транспортування продукції до місця призначення), а також проведення 

розрахунків за продукцію, встановлення умов і певних процедур, 

розрахунків зі споживачами за відвантажену продукцію. 

А. Бревнов  

(1998, c. 142) 

Збут продукції – процес перетворення виготовленої продукції на гроші та 

задоволення запитів споживачів. 

Г. Дорошенко 

(2016, c. 42) 

Збут у широкому розумінні – це процес організації просування, 

формування, підтримки запасів, довершення, просування до оптових і 

роздрібних споживачів, передпродажної підготовки, оформлення і 

реалізації товарів з метою задоволення потреб споживачів і в результаті 

отримання прибутку. 

Збут у вузькому розумінні (продаж, реалізація) – процес взаємодії 

виробника і споживача, направлений на отримання прибутку, а також 

процес, який передбачає наявність знань, навичок і певного рівня 

компетенції  у сфері збутової діяльності. 

О. Івасенко 

(2009, с. 21) 

Збут – це система відносин у сфері товарно-грошового обміну між 

суб'єктами ринку, які реалізують свої комерційні потреби через 

виробництво чи перепродаж товарів/послуг, організовуючи та 

здійснюючи ряд технологічних операцій, від яких отримують прибутки 

через задоволення потреб споживачів. 

Є. Крикавський, 

Н. Косар (2012, 

с. 358) 

Збут – комплекс заходів просування товару від виробника до споживача. 

Авторське 

визначення 

Збутом запропоновано визначати систему відносин, що виникає в процесі 

товарно-грошового обміну, спрямованого на задоволення комерційних 

потреб суб’єктів ринку через виробництво або перепродаж товарів і 

послуг. 

Примітка: розроблено автором на основі (Дорошенко, 2016; Терент’єва, 2013; 

Крикавський та Косар, 2012; Івасенко, 2009; Бурцев, 2002; Бревнов, 1998)  

 

З метою виміру обсягів збуту використовують як грошовий, так і 

кількісний еквівалент. Втім, на думку Балабанової Л.В. (2003, c. 31), збут – це 

велика кількість елементів системи маркетингу, які характеризують розмір 

збуту, формування виробничих підрозділів за видами матеріальних благ або 

групами споживачів за допомогою інструментарію збутової політики. 

Одночасно, Крикавський Є.В. та Косар Н.С. (2012, с. 358) трактують поняття 
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збуту з точки зору процесів, визначаючи збут як сукупний процес просування 

предмету торгівлі від виробника до кінцевого споживача. Втім, на думку 

автора, використання процесного підходу більш доцільно для визначення 

дефініції «збутова діяльність», оскільки використання цього підходу для 

визначення власне категорії «збут» значно знижує вагомість його статичних 

складових. 

Виходячи із перерахованих тлумачень, автором було сформульоване 

власне тлумачення поняття «збут». Автор вважає, що збутом називають 

систему відносин, що виникає в процесі товарно-грошового обміну, 

спрямованого на задоволення комерційних потреб суб'єктів ринку через 

виробництво або перепродаж товарів і послуг. 

Важлива роль збутової діяльності у досягненні господарської мети 

підприємства зумовлена багатоплановістю цієї діяльності на підприємствах 

будь-якої галузі:  

 сфера збуту визначає кінцевий результат господарської діяльності 

підприємства, спрямованої на розвиток підприємства та максимізацію 

прибутку;  

 пристосування збутової діяльності до попиту споживачів, створення 

для них максимальних вигод до, під час і після придбання продукції, значно 

підвищує шанси виробників в конкурентній боротьбі як на зовнішніх, так і на 

внутрішніх ринках;  

 збутовою діяльністю процеси виробництва певною мірою 

продовжуються за рахунок доробки товарів та підготовки до продажу;  

 процес продажу  дозволяє ефективно виявити та вивчити потреби 

споживачів (Терент’єва, 2016a; Ключник та Білозерцева, 2014, с. 190).  

Взагалі, на момент дослідження науковцями виявлено декілька видів 

визначень стосовно категорії збуту: 

 першим видом визначень збут характеризується як контактування зі 

споживачами, і розвиток відносин «продавець-покупець»; 
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 другим видом, характерним для управлінського підходу, збут 

ототожнююють з елементами маркетингу, найчастіше з плануванням, 

контролнем, ціновою політикою тощо; 

 третій вид визначень акцентує увагу на процесі обміну товару на гроші; 

 четвертий вид є комплексним, та поєднує всі або кілька вище 

перелічених ознак  (Терент’єва, 2016a; Майбогіна, 2007, с. 11).  

Дану класифікацію запропонувала Майбогіна Н. В. (2007), зауваживши, 

що комплекс відносин, які включають юридичні, комерційні та технологічні 

операції можна вважати збутовою діяльністю (Терент’єва, 2016a).  

Розглянемо та проаналізуємо підходи до трактувань визначення «збутова 

діяльність» в працях вітчизняних та закордонних вчених (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2  

Визначення поняття «збутова діяльність» у науковій літературі 

Автор Трактування 

1 2 

А. Ляпунов (2010) 
Діяльність підприємства по доведенню товарів від виробника до 

споживачів. 

О. Ямкова (2012, c. 57) 

Комплекс заходів просування готової продукції на ринок 

(формування попиту на продукцію, отримання і обробка замовлень, 

формування і підготовка продукції до транспортування, 

відвантаження продукції і транспортування до місця реалізації) і 

організацію грошових розрахунків за товар (обговорення умов і 

здійснення розрахунків із покупцями за відвантажену продукцію). 

А. Кальченко (2003, 

c. 135) 

Комплекс відносин щодо організації обміну готової продукції 

(товару) з метою отримання прибутку для виробника. 

Т. Лук'янець (2002, 

с. 65) 

Процес просування готової продукції виробником на ринок та 

заходи щодо обміну товару з метою отримання підприємницького 

доходу. 

Н. Майбогіна (2007, 

с. 6) 

Комплекс заходів, які формуються з юридичних, комерційних та 

технологічних процесів стосовно реалізації товару на ринок. 

Л. Балабанова,  

А. Балабаниць (2003, 

с.  15) 

Вигода від торговельної угоди для кожного з учасників збутової 

діяльності при врахуванні вимог і переваг проміжного чи кінцевого 

покупця. 

Комплексний процес, що охоплює: проектування дій щодо обсягу 

реалізації продукції з урахуванням рівня прибутку, що планується; 

пошук і вибір перспективного, надійного партнера — 

постачальника (покупця); торгівля, формування ціни відповідно до 

якості товару та рівня попиту; розкриття та активне використання 

факторів, що підвищують рівень збуту продукції та збільшення 

доходу від продажу продукції. 
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Продовження табл. 1.2 

1 2 

К. Глазкова (2014, 

с.  103), П. Бєлінський  

(2005, с. 236) 

Комплекс дій щодо продажу готової продукції на ринок та 

суб’єктам господарювання, які займаються товарообміном з 

метою отримання підприємницького прибутку. 

С. Хрупович (2005, 

с. 202) 

Процес організаційно-економічних заходів, в якому домінує 

аспект маркетингу (дослідження й аналіз кон’юнктури ринку, 

визначення обсягів збуту продукції, вибір та управління каналами 

розподілу продукції) й логістика  (транспортування, складування, 

зберігання, управління запасами, обслуговування замовлень) і 

реалізується з метою досягнення фінансово-економічних 

результатів від реалізації продукції споживачам та створення 

позитивної репутації суб’єкта господарювання на ринку. 

Авторське визначення 

Цілеспрямована організаційно-економічна діяльність, направлена 

на збільшення реалізації товарів та послуг шляхом врахування 

виробничого потенціалу, технологічного циклу продукції, 

інноваційної складової діяльності підприємства, маркетингового 

плану, логістичних зв’язків, механізмів сервісної підтримки, 

пріоритетів зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

відповідно до стратегічного плану розвитку підприємства, 

забезпечуючи двосторонній зв'язок підприємства з бізнес-

партнерами та бізнес-інфраструктурою. 

Примітка: розроблено автором на основі (Терент’єва, 2016a; Глазкова, 2014; 

Ямкова, 2012; Ляпунов, 2010; Майбогіна, 2007; Бєлінський, 2005; Хрупович, 2005; 

Балабанова та Балабаниць, 2003; Кальченко, 2003; Лук'янець, 2002) 

 

Подальшій аналіз табл. 1.2 дозволяє зауважити, що у визначенні 

Ляпунова А.Д. (2016) взагалі відсутнє розуміння тлумачення поняття «збутова 

діяльність» як двобічного процесу співдії виробника з кінцевим споживачем 

продукції. Не викликає сумнівів, що визначення Ямкової О.М. (2012, c. 57), 

К. Брауна (2003, с.  27), Кальченко А.Г. (2003, c. 135) та Лук'янець Т.І. (2002, 

с.  65) значно повніше розкривають сутність збутової діяльності, але, на думку 

автора, найбільш повним є трактування збутової діяльності не тільки як 

організаційної процедури просування та реалізації готової продукції, а й як 

частини виробничого процесу (яка, включає, безумовно, інноваційну складову 

наукоємної продукції) та процесу виходу на закордонні ринки (міжнародна 

інтеграція), що чинить суттєвий вплив на своєчасність та ефективність 

стратегічного  управління (Терент’єва, 2016a). В той же час, у визначенні 

Майбогіної Н.В. (2007, с. 6) відсутнє повне розуміння складності сукупності 
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операцій, пов’язаних з управлінням та організацією збутової діяльності, а 

трактування досліджуваної категорії Глазкової К.О. (2014, с.  103), 

Бєлінського П.І. (2005, с.  236) максимально наближені до тлумачення понять 

маркетингу і логістики, але не відображають різниці між ними, які є досить 

близькими за змістом. Досить цікавим є підхід Бутової О.В. (2013, с. 24), яка 

визначає управління збутовою діяльністю як орієнтовану на формування і 

розвиток попиту на товари і послуги виробника управлінську діяльність, 

пов'язану із їх реалізацією за допомогою активізації цього попиту для 

досягнення завдань організації, тобто через категорію попиту, а не товару.  

Як показав аналіз сучасних підходів до визначення збутової діяльності, 

зміст збутової діяльності підприємства визначається, перш за все, його 

концептуальною орієнтацією. На думку сучасних науковців, продаж є часткою 

всієї ринкової сфери діяльності підприємства, а загальна робота повинна 

узгоджуватись ідеєю маркетингу, тому що продаж товару та управління збутом 

переплітаються з дослідженням вимог і потреб споживачів (Терент’єва, 2016a; 

Чайкова, 2006, с. 19). Таким чином, збут товарів більшістю науковців 

визнається більш ємним поняттям аніж продаж, оскільки продаж є однією із 

його частин та наслідком збуту. Практично всі проаналізовані джерела 

розглядають збут як важливу складову розширеного відтворення, оскільки 

недостатня ефективність системи збуту унеможливлює успішний розвиток не 

тільки сфери виробництва, але й економіки взагалі. 

В той же час, Ямкова О.М. (2012, c. 54) зазначає, що дослідники чітко не 

розділяють процесів, що відбуваються на фізичному рівні доведення продукції 

на етапі розподілу до  кінцевого задоволення попиту споживача (Терент’єва, 

2016a). 

Таким чином, за результатами проведеного аналізу можна зробити 

наступні висновки:  

по-перше, вітчизняними та закордонними вченими приділяється 

відповідна увага теорії розвитку маркетингу, проте відповідного значення, 
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власне, збутовій діяльності як необхідного комплексу управлінських рішень та 

організаторських дій не приділено;  

по-друге, необхідно більш детальне вивчення збутової діяльності, 

особливо наукоємних підприємств з метою визначення впливу результатів 

інноваційної діяльності та географії продажів;   

по-третє, необхідно сформувати певний механізм формування стратегії 

розвитку підприємств, ураховуючи ключові управлінські рішення з організації 

збутової діяльності (Терент’єва, 2016a). 

З огляду на проведене дослідження категорії «збутова діяльність» нами 

виявлено певні зауваження щодо її тлумачення, тому нами запропоновано 

наступне трактування поняття «збутова діяльність» – цілеспрямована 

організаційно-економічна діяльність, направлена на збільшення реалізації 

товарів та послуг шляхом врахування виробничого потенціалу, технологічного 

циклу продукції, інноваційної складової діяльності підприємства, 

маркетингового плану, логістичних зв’язків, механізмів сервісної підтримки, 

пріоритетів зовнішньоекономічної діяльності підприємства відповідно до 

стратегічного плану розвитку підприємства, забезпечуючи двосторонній зв'язок 

підприємства з бізнес-партнерами та бізнес-інфраструктурою (Терент’єва, 

2016a).  

Термін «система збуту» сучасні науковці визначають як сукупність 

управлінських і виробничих підприємств, які організовують і здійснюють 

поставку та реалізацію готової продукції замовникам (Андрушків, 2017, с. 285). 

Втім слід зазначити, що це визначення не є загальноприйнятим. Досить 

розповсюджено визначення «системи збуту» як сукупності організаційних та 

управлінських заходів, які відносяться до збуту (Андрушків, 2017, с. 285). Крім 

того, в економічній літературі наводяться визначення закордонних вчених, які 

вважають, що система збуту покликана перетворити продукцію промислового 

підприємства на товар, тобто забезпечувати в загальному випадку передачу 

того, що вироблено тим, хто буде споживати дану товарну масу через обмін 

(Андрушків, 2017, с. 285). Крім того, серед західних науковців досить 



35 

розповсюджене ототожнювання системи збуту з каналами збуту. На думку 

Генрі Асселя, канал збуту є розподільчою системою  незалежних компаній, що 

складається з виробника, оптових та роздрібних торговців, яка призвана 

довести потрібний набір товарів до споживача в потрібному місці в потрібний 

час (Андрушків, 2017, с. 285). Це визначення повною мірою розкриває 

системну сутність каналів збуту, оскільки канали збуту мають ознаки, що 

притаманні будь-якій системі, оскільки складаються з множини компонентів, 

які взаємопов’язані між собою, і тим самим утворюють єдине ціле, а однак 

ототожнювання системи збуту з каналами збуту, на думку автора, значно 

звужує розуміння системи збуту як такої. На думку видатного українського 

науковця Павленко А.Ф. (2005), під системою збуту слід розуміти сукупність 

каналів розподілу, які мають або залучають потрібну кількість ресурсів для 

здійснення товароруху.  

З урахуванням наведених визначень та наукових досягнень сучасної 

економічної думки під системою збуту автор пропонує розуміти комплексне 

поєднання збутової структури підприємства та каналів збуту, які 

використовуються підприємством для здійснення збутової діяльності, при 

цьому під збутовою структурою розуміють елементи організаційної структури 

підприємства, що здійснюють управління збутовою діяльністю. 

Виходячи з цього, управління збутовою діяльністю передбачає розробку, 

планування, координацію, організацію та контроль відповідних заходів та 

ключових показників ефективності та масштабів просування продукції на 

ринку з метою налагодження перспективних довготривалих стосунків з бізнес-

партнерами в рамках стратегічного партнерства (Терент’єва, 2016a). 

Для більш чіткої збутової орієнтації товаровиробників слід розглянути 

складові частини збутової діяльності (Терент’єва, 2016a). Сучасна наукова 

думка визнає, що цілі збуту виходять з цілей підприємства (Гацько, 2013, с. 36). 

Результат ринкової діяльності підприємства в сучасних умовах все частіше 

визначається не результатівністю мінімізації витрат на виробництво, а 

здатністю запропонувати споживачам товар більш високої якості, або товар з 
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новим властивостями, задовольняючими нові потреби. Пошук таких товарів, а 

також незадоволених потреб відноситься до компетенцій маркетингових служб,  

що посіли провідну позиціюю у визначенні стратегії підприємства (Терент’єва, 

2016a; Ямкова, 2012, c. 55; Довгань, Каракай та Артеменко 2010). 

У процесі маркетингової діяльності проблема збуту сьогодні 

розв'язується вже на стадії розробки політики підприємства, коли визначаються 

найбільш ефективні стосовно конкретних умов система, канали та методи 

збуту. Підсумовуючи можна сказати, що на самому початку виробництво 

продукції орієнтовано на найперспективніші умови та конкретні форми і 

методи збуту. Тому метою управління збутовою діяльністю – це визначення 

перспективних напрямів і засобів, що забезпечать найбільш ефективний процес 

реалізації товару, що передбачає обґрунтований вибір організаційних форм і 

методів збутової діяльності, орієнтованих на досягнення спланованих цілей 

(Дутова, 2012, с. 42). Підприємницьку збутову діяльність варто орієнтувати на 

отримання та збільшення прибутку підприємства в поточному періоді, а також 

забезпечення гарантій максимізації прибутку в майбутньому; повне заохочення 

потреб  споживачів; довгострокову ринкову стійкість підприємства, 

конкурентоспроможність продукції; підтримання позитивного іміджу 

підприємства на ринку і формування пріоритету підприємства серед 

споживачів (Терент’єва, 2016a; Ямкова, 2012, c. 57). 

Проблеми збутової діяльності варто попереджувати та вирішувати під час 

планування маркетингової стратегії. На етапі формування маркетингової 

діяльності слід зорієнтуватися щодо вибору ринків збуту, методів збуту і 

стимулювання збутової діяльності. Управління збутовою діяльністю 

підприємства зосереджене на пріоритетних напрямках, засобів та методів, 

необхідних для підвищення збуту. Планування збутової політики підприємства 

повинна орієнтуватись на аналітичних даних діючої збутової системи. Варто 

зазначити, що збір та розрахунок аналітичних даних доцільно здійснювати за 

кількісними і якісними показниками, наприклад - рівень обслуговування 

споживачів; задоволеність потреб та прихильність покупців; показники 
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діяльності комунікаційної політики; правильність вибору сегментів ринку; 

результати роботи персоналу зі збуту продукції тощо (Терент’єва, 2016a; 

Глазкова, 2014, c. 103). 

Вагомий науковий внесок в дослідження збутової діяльності зробила 

автор Кальченко А.Г. (2003), в її роботах детально розкрито та проаналізовано 

функції збуту продукції в стратегічному й оперативному вимірах. Розглядаючи 

збут з призми збутової логістики (розділ логістики, присвячений проектуванню, 

формуванню та удосконаленню мікро- і макрологістичних систем розподілу 

ресурсів) Кальченко А.Г. (2003, с. 135), ввела поняття збуту ресурсів. Вона 

ґрунтовно проаналізувала цей термін, та описала, що «збут ресурсів» набагато 

глибше за своїм значенням поняття, ніж поняття збуту продукції, крім того, цей 

термін може використовуватися не тільки в збутовій, а й у закупівельній та 

операційній складових логістики (Терент’єва, 2016a).  

Українська вчена Ямкова О.М. (2012, с. 57) також розглядає управління 

збутовою діяльністю в двох аспектах: стратегічному та тактичному (рис. 1.2).  

 
Рис. 1.2. Управління збутовою діяльністю підприємства на стратегічному 

та тактичному рівнях 

Примітка: розроблено автором за (Ямкова, 2012)  
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При цьому, як видно з рис. 1.2, до стратегічного рівня управління збутом 

дослідниця виносить рішення, які передбачають прийняття довгострокових 

зобов’язань перед посередницькими організаціями (іншими суб'єктами 

господарювання) та мають бути обґрунтованими з точки зору вибору стратегії 

охоплення ринку; формування розподільної мережі; планування системи 

товароруху (Ямкова, 2012, c. 58).  

До тактичних управлінських дій, що спрямовані на поточне регулювання 

збуту товарів та здійснення таких методів маркетингової діяльності 

підприємства, що гарантуватимуть досягнення поставлених цілей, слід віднести 

дослідження макро- та мікросередовища підприємства, прогнозування, 

організацію та стимулювання збутової діяльності, аналіз кінцевих показників і 

внесення корективів (Терент’єва, 2016a; Ямкова, 2012, c. 58). 

Аналіз теоретичних джерел дозволив зробити висновки, що система 

управління збутовою діяльністю промислового підприємства включає головну 

мету; цілі діяльності, які прийнято класифікувати на кількісні та якісні, 

обов’язкові та бажані, стратегічні та тактичні, комерційні цілі та цілі розвитку, 

внутрісистемні та надсистемні; стратегічну спрямованість, що обумовлює 

маркетингову орієнтацію, систематичне виявлення збутових ризиків, ефективну 

довгострокову взаємодію підприємства з партнерами-покупцями, іншими 

бізнес-суб’єктами, розробку збутової стратегії підприємства, встановлення та 

коригування стратегічних цілей; систему забезпечення, що включає планування 

збуту, товарне, інформаційне та кадрове забезпечення, мотиваційні та 

організаційні механізми, сервісну підтримку, контроль та координацію процесу 

(Терент’єва, 2016a).  

Система управління збутовою діяльністю зображена на рис. 1.3. 

Спільною реалізацією стратегічного і тактичного управління збутом 

підприємства формується оптимальна система збутової діяльності, яка враховує 

запити споживачів і можливості підприємства щодо їх задоволення (Терент’єва, 

2016a; Ямкова, 2012, c. 58). 
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Рис. 1.3. Система управління збутовою діяльністю промислового 

підприємства 

Примітка: розроблено автором (Терент’єва, 2016a) 
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себе дослідження; дослідно-конструкторські розробки (можливі спільно з 

іншими контрагентами – вищими навчальними закладами, фізичними та 

юридичними особами); оформлення (патентування), захист і комерціалізацію 

прав на інтелектуальну власність; використання франшиз; впровадження у 

виробництво результатів інноваційної діяльності (Терент’єва, 2016a).  

Науково-технічний прогрес забезпечує вирішальний вплив в розширенні 

збутової діяльності підприємств. За допомогою інноваційного розвитку 

промислове підприємство може досягти наступних результатів стратегічного 

розвитку: набути статусу лідера-виробника в галузі; вийти на нові ринки збуту 

(інші країни, суміжні галузі); подолати конкуренцію; продовжити життєвий 

цикл товарів; отримувати прибуток від збутової діяльності не лише від 

реалізації товарів, а й від реалізації об’єктів інтелектуальної власності 

(Терент’єва, 2016a). 

Велике значення для збутової діяльності промислових підприємств мають 

фактори впливу, які різняться тим, що товар промислового виробництва 

потребує розроблення концепції збутової діяльності та основ маркетингової 

політики заздалегідь до кінцевого виготовлення товару (Терент’єва, 2016a).  

Значний вплив на збутову діяльність підприємства має інноваційна 

складова технологічного процесу виготовлення товару. Достатньо часто на 

підприємствах виникає ситуація, коли технологічні параметри продукції, якісні 

та кількісні показники заздалегідь обговорюються з майбутнім покупцем 

продукції, тому для більшості промислових підприємств, на відміну від 

торгівельних, характерне стимулювання збуту та пошук бізнес-партнерів ще до 

остаточного виготовлення продукції. Даний факт є практикою для крупних 

машинобудівних підприємств та дозволяє одразу сформулювати портфель 

замовлень, скоротити складські витрати на зберігання продукції, логістичні 

витрати та своєчасно здійснити необхідні заходи щодо стимулювання збуту 

(Терент’єва, 2016a). 

У своїй праці «Основи маркетингу» Ф. Котлер (1996) наводить вираз 

провідного теоретика з питань управління П. Друкера: «Мета маркетингу — 
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зробити зусилля зі збуту непотрібними. Його мета – так добре пізнати і 

зрозуміти клієнта, що товар або послуга будуть підходити останньому і 

продаватимуть самі себе» (Котлер, 1996). Наведена цитата науковця свідчить 

про вірність наведеного твердження про те, що початок збуту на промислових 

підприємствах настає ще до того, як фізично товар буде створено 

(Терент’єва, 2016a).  

Збутова діяльність промислового підприємства припускає пряму 

залежність від зовнішнього середовища. Під час здійснення як стратегічного, 

так і тактичного управління збутовою діяльністю підприємства не можна не 

враховувати економічну та політичну стійкість країни, стабільність 

законодавчої бази, соціальну сферу, а також стабільність положення та 

ефективність діяльності учасників ринкових відносин (Терент’єва, 2013; 2016a). 

Крім цього, важливим критерієм ефективності діяльності підприємства 

вважається його внутрішнє середовище. При цьому на думку Андрушківа Б.М. 

(2017, с. 286), стратегічний підхід до збутової діяльності передбачає розробку 

цілей, стратегій у сфері збуту й програм щодо їх досягнення, оскільки саме 

стратегії визначають шлях до підвищення ефективності збутової діяльності і 

розвитку підприємства. Власне, на думку Т. Косаревої (2003, с. 23), яка 

ототожнює поняття збуту та збутової діяльності, стратегія збуту підприємств – 

це довгострокове планування методології процесу організації та управління 

збутом, що дозволяє успішно реалізовувати філософію ведення збуту певним 

підприємством-продавцем. Дж. О’Шонесси під стратегією збуту пропонує 

розуміти комплексну концепцію того, як потрібно використовувати торгові 

ресурси для досягнення поставлених організацією цілей: контактуючи і 

працюючи з визначеними цільовими споживачами; просуваючи визначений 

товарний асортимент продукції; забезпечуючи залучення до продажу; 

займаючись обслуговуванням покупців, підтримуючи зі споживачами зворотній 

зв’язок (Крикавський та Косар, 2012, с. 358).  

На думку Бажина І.І. (2005, с. 119), стратегію збуту слід розуміти як 

організацію процесу продажу продукції самим виробником або через торгових 
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посередників відповідно до всього комплексу ринкових та виробничих 

факторів. Крикавський Є.В. та Косар Н.С. (2012, с. 358) під стратегією збуту 

пропонують усвідомлювати процес планування та формування збутової 

діяльності, в довгостроковому періоді, який дає змогу якісно реалізувати 

завдання щодо досягнення певного обсягу збуту та хоплення цільового ринку. 

Найбільш детальне визначення стратегії збуту пропонують Балабанова Л.В та 

Балабаниць А.В. (2003), на думку яких під стратегією збуту слід розуміти 

узагальнену модель дій, необхідних для досягнення цілей збуту, що включає всі 

операції, пов’язані плануванням і прийняттям рішень у даній сфері. 

Балабанова Л.В (2002, с. 76) стверджує, що за своєю сутністю стратегія збуту – 

це визначена сукупність правил для прийняття рішень, якими керується 

підприємство у своїй діяльності. 

Крім того, з точки зору процесного підходу стратегія збуту  визначається  

як постійний процес, який повторюється та розпочинається з  констатації 

сучасної позиції підприємства Андрушків Б.М. (2017, с. 286).  

З огляду на запропоновані сучасною економічною думкою визначення 

стратегії збуту, найбільш точним та відповідаючим сучасним умовам 

господарювання слід вважати визначення, запропоноване Абрамовичем І.А. 

згідно з яким стратегія збуту – «це комплексний план дій в умовах динамічної 

кон’юнктури ринку, що має гарантувати досягнення цілей підприємства в сфері 

збуту, процес здійснення якого є своєрідним «принципом поведінки» 

(Абрамович, 2014).  

На думку Крикавського Є.В. та Косар Н.С. (2012, с. 358), стратегія збуту 

аналогічна до функціональних маркетингових стратегій, що утворюються на 

засадах комплексу маркетингу. Визначення цільових сегментів, позиціонування 

щодо пріоритетних конкурентів, вимоги до асортименту продукції, канали 

розподілу і умови продажу, торговий персонал, його завдання і організацію, 

рекламу і стимулювання збуту, сервіс та дослідження ринків – саме ці елементи 

маркетингової стратегіі визначив Ламбен Ж.Ж. у своїй роботі (Крикавський та 

Косар, 2012, с. 358; Ламбен, 2007).  
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Планування збутової діяльності є одним  з найважливіших пріоритетів в 

галузі стратегічного планування розвитку підприємства, оскільки результати 

ефективної організації збутової діяльності чинять прямий вплив на результати 

господарської діяльності підприємства в цілому (Терент’єва, 2016a). На думку 

сучасних вітчизняних економістів, під час планування збутової діяльності 

необхідно визначити типи посередників і їх ланку в системі збуту; рівень 

завоювання ринку; потреби в задоволенні потреб споживачів; необхідний 

рівень виробничих запасів; точний час та місце доставки і відвантаження 

товару; особливості застосування комунікативних засобів у каналах збуту 

(Крикавський та Косар, 2012, с. 358; Бондаренко, 2002; Лисовина, 2000). 

При цьому дослідники вважають, що формування збутової стратегії 

підприємства може виконуватися як за цілями, що мають числове вираження 

(показники запланованого обсягу продажу, частки ринку, рентабельності 

обороту тощо), так і за тими, що мають описову форму (розширення 

досяжності продукції для споживачів, надання належного рівня обслуговування 

та ін.) (Одарченко та Одарченко, 2015; Крикавський та Косар, 2012). 

Пашкевич М.С., Чернишева О.С. (2012, с. 6) та Скриньковський Р.М. 

(2015), вважають, що розробляти та обґрунтовувати збутову стратегію слід 

лише вирішивши наступні питання щодо окремо обраного товару (групи 

товарів): 

1. Для вибору цільових ринків або окремих сегментів ринку необхідно 

проаналізувати такі показники, як місткість, перспективна динаміка 

купівельноспроможного попиту, ступінь задоволення потреб споживачів 

запропонованим товаром, прогнозований рівень конкурентоспроможності 

товару для обраних ринків, гостроту конкуренції та ін. 

2. Для вибору системи збуту та визначення необхідних фінансових витрат 

необхідно враховувати як фінансові (матеріальні), так і нематеріальні переваги. 

Наприклад, слід пам’ятати, що створюючи власну систему збуту підприємство 

отримує такі переваги, як можливість підтримки цін на продукцію на більш 

високому рівні, оперативне пристосування цін в умовах ринкових змін; 
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економія на витратах на просування товарів, на транспортних витратах та 

витратах на рекламу; забезпечення ефективного розповсюдження інформації 

щодо нових видів товарів; забезпечення якісного післяпродажного 

обслуговування. 

3. Для вибору каналів і методів збуту на цільових ринках необхідно 

враховувати специфічні характеристики товару. Так, вибір торгового 

посередника зумовлює необхідність аналізу обсягу послуг, що надаються 

посередником; коректності посередника щодо торгової марки постачальника; 

можливості для зросту продажів за умови залучення посередника; витрат, 

необхідних для підтримки посередника; місцезнаходження посередника 

відносно цільової аудиторії; ступеню відповідності досвіду посередника 

вимогам постачальника; участі посередника у просуванні товарів на ринку, 

фінансового становища посередника; форм управління посередницького 

підприємства; розміру витрат на організацію робіт через посередника; обсягу 

рекламної діяльності посередника і умови участі постачальника в її оплаті; 

ставлення посередника до діяльності конкурентів; регулярності фінансових 

розрахунків; обсягу інформації про ринок, що може бути надана посередником; 

наявності скарг з боку кінцевих споживачів на підприємство-посередника; 

ефективності операцій, які повинні здійснюватися через посередника. 

4. Для вибору способу виходу на цільові ринки необхідно вирішити 

питання про найбільш доцільні для встановлення контакту зі споживачем 

шляхи, що зумовлює необхідність аналізу наявності досвіду роботи на обраних  

ринках або їх сегментах, наявності ділових зв'язків з ринковими контрагентами, 

наявності посередників або інших торговельних партнерів на обраних ринках, 

популярності підприємства на цільових ринках; наявності та особливостей 

інфраструктури на цільових ринках, ступеню монополізації ринків, торгових 

звичаїв і практики торгівлі, що склалася на цільових ринках тощо.  

5. Для вибору часу виходу на цільові ринки або їх сегментів необхідно 

оцінити рівень попиту та потреб споживачів в товарі, який підприємство 

виводить на цільовий ринок, в т.ч. оцінити кон'юнктуру і тенденції її розвитку, 
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визначити сезонні фактори, а також оцінити ступінь підготовленості покупців 

до сприйняття нового товару та його конкурентоспроможність. 

6. Для визначення форм і методів стимулювання збуту та оцінки 

необхідних для стимулювання збуту витрат слід брати до уваги високу 

ефективність таких засобів стимулювання збуту як реклама, використання 

торгової марки та забезпечення післяпродажного обслуговування продукції 

(Терент’єва, 2017b; Пашкевич та Чернишева, 2012, с. 6). 

Ґрунтовне дослідження теоретичних і практичних наукових праць  в 

області збутової діяльності дозволило сформувати комплекс заходів, що 

застосовується у сфері збутової політики та виділити основні напрями її 

реалізації (рис. 1.4) (Терент’єва, 2016a; Юрченко, 2013; Дорощук, 2005). 

Розглянемо детальніше основні напрями реалізації збутової політики, 

графічно відображені на рис. 1.4.  

 

Рис. 1.4. Основні напрями реалізації збутової політики підприємства  

Примітка: розроблено автором  

 

Створення, подальша розробка та впровадження стратегії розподілу 

продукції передбачає вибір типу каналу (маркетингової системи збуту) та 

формулювання ступеня інтенсивності розподілу та структури каналу; 

прийняття політичних рішень в області співпраці з посередниками; управління 

взаємовідносинами в каналі (Терент’єва, 2016a; Лагоцька, 2014, c. 303).  
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При цьому для аналізу і вибору необхідних і відповідних з погляду мети 

підприємства каналів розподілу сучасна наука пропонує досить значний вибір 

методів. Крикавський Є.В. та Косар Н.С. (2012, с. 361) для оцінювання та 

вибору каналів розподілу пропонують використовувати наступні методи:  

 евристичні методи оцінювання різних варіантів каналів розподілу, що 

ґрунтуються на суб’єктивних критеріях;  

 кількісні методи оцінювання, що ґрунтуються на кількісних 

характеристиках каналу збуту, наприклад, аналіз критичної точки;  

 якісні методи, що спираються на якісні критерії, серед яких найбільш 

поширені порівняльні аналізи, в т.ч. змога до контролю каналу збуту, якість 

послуг дистриб’юції, можливість дослідження ринкової інформації, масштаб 

використання сучасної техніки комунікації тощо;  

 методи, які передбачають використання змішаних критеріїв – 

кількісних і якісних, наприклад аналітично-оцінні методи. 

Вибір стратегії просування продукції через канал розподілу окреслює тип 

комунікаційної політики у збутовому каналі (PUSH- і PULL-стратегії); 

зосередження зусиль щодо заохочення та стимулювання або на кінцевих 

споживачах, або на збутових посередниках (Терент’єва, 2016a; Лагоцька, 2014, 

c. 303). 

Забезпечення процесів маркетинг-логістики охоплює реалізацію збутової 

політики щодо оброблення замовлень; складування та формування товарних 

запасів; транспортування продукції тощо (Терент’єва, 2016a; 2018с). 

Система мотивації збутового персоналу формулює ряд принципів 

управління персоналом у сфері збутової діяльності підприємства та є 

пріоритетним напрямом у формуванні системи продажів, стратегії розвитку 

персоналу, а також матеріальної і моральної винагороди персоналу, сфери 

корпоративних зв’язків, підходів до оцінки результатів праці (Терент’єва, 

2016а). 

Резюмуючи, можна викреслити основні результати аналізу теоретичних 

джерел щодо визначення основних понять збутової діяльності підприємства. Як 
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показав аналіз сучасних досліджень, головним поняттям збутової діяльності 

підприємства є власне збут. Багатоаспектність цього поняття зумовила значну 

кількість підходів до визначення сутності збуту, тому найбільш доцільним ми 

вважаємо розгляд сутності цього поняття на двох рівнях – у широкому та 

вузькому значенні. Отже, доцільно трактувати поняття «збут» як процес 

організації транспортування, формування, підтримки запасів, удосконалення, 

просування до оптових і роздрібних споживачів, передпродажної підготовки, 

упакування й реалізації товарів задля задоволення потреб споживачів і 

отримання позитивного фінансового результату, а у вузькому – процес 

взаємодії виробника і споживача, направлений на отримання прибутку, а також 

процес, який передбачає наявність знань, навичок і певного рівня компетенції  у 

сфері збутової діяльності (Терент’єва, 2016а; Лісіцин, 2014; Гамалій, 2009). 

Аналіз теоретичних здобутків щодо визначення поняття збутова 

діяльність підприємства дозволив стверджувати, що на момент дослідження 

сучасною науковою думкою не розроблено загально прийнятного визначення, 

що актуалізує необхідність уточнення визначення цього поняття. Нами було 

запропоноване визначення збутової діяльності як цілеспрямованої 

організаційно-економічної діяльності, яка орієнтована на збільшення реалізації 

товарів та послуг шляхом урахування виробничого потенціалу, технологічного 

циклу продукції, інноваційної складової діяльності підприємства, 

маркетингового плану, логістичних зв’язків, механізмів сервісної підтримки, 

пріоритетів зовнішньоекономічної діяльності підприємства відповідно до 

стратегічного плану розвитку підприємства та забезпечує двосторонній зв'язок 

підприємства з бізнес-партнерами та бізнес-інфраструктурою (Терент’єва, 

2016а). Подальші розробки даного дослідження будуть виконані відповідно до 

запропонованого нами визначення сутності збутової діяльності підприємства. 

Крім того, нами встановлено, що збутова діяльність промислових 

підприємств займає провідне місце в системі управління, зокрема має мету, 

підпорядковану управлінню стратегічним розвитком підприємства, спрямовану 

на формування системи забезпечення, врахування галузевих особливостей, 
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проблем внутрішнього та зовнішнього характеру. Використання науково 

обґрунтованих підходів до управління збутовою діяльністю промислових 

підприємств дозволить керівникам приймати ефективні дієві рішення 

(Терент’єва, 2016a). 

 

 

1.2. Принципи та функції управління збутовою діяльністю 

 

Як показав аналіз управління збутовою діяльністю в системі управління 

підприємством, на момент дослідження науковою думкою не було сформовано 

загальноприйнятого визначення категорії «збутова діяльність підприємства». 

Більш того, швидкі зміни зовнішнього середовища значною мірою змінили 

місце збутової діяльності в системі управління підприємством, що призвело до 

ще більших розбіжностей наукової думки відносно сутності збутової 

діяльності, її принципів та функцій. Внаслідок загостреної конкурентної 

боротьби між виробниками продукції, що відбувається за умови зниження 

купівельної спроможності споживачів, розмір фінансових результатів, 

отримуваних підприємствами, значною мірою знаходиться в залежності від 

здатності збувати виготовлену продукцію, а не від рівня їх виробничих 

можливостей (Ємельянов, Лесик та Висоцький 2015; Висоцький, 2014, с. 315). 

Найбільш детально функції збуту розкриваються в каналах збуту, під 

якими розуміють шляхи просування продукції від виробника до споживача, які 

охоплюють оптових та роздрібних торговців (Терент’єва, 2014d; 2016b). В свою 

чергу, збутовий канал реалізує певний набір функцій, потрібних для здійснення 

обміну. Основні функції збутового каналу надані на рис. 1.5. Отже, існування 

каналу збуту забезпечує розподіл функцій та потоків між учасниками обміну 

(Терент’єва, 2016b; Кузьмін, Подольчак та Подальчак 2009, c. 85; Корж, 2008).  

Внаслідок змін умов зовнішнього середовища, посилення ризиків 

невизначеності, загострення конкурентної боротьби, процеси збутової 

діяльності підприємств різних видів і форм власності значно ускладнюються, 
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тому потрібно провести наукові дослідження, які направлені на пошук нових та 

оптимальних підходів до організації та планування збутової діяльності 

підприємств. Для того, щоб досягти результативності та ефективності у процесі 

управління збутовою діяльністю підприємства, потрібно створити систему 

управління, орієнтовану на вимоги кінцевого споживача, з урахуванням цілей 

та стратегій збуту. 

 

Рис. 1.5. Основні функції збутового каналу  

Примітка: розроблено автором  

 

Наприклад, на думку О. Проволоцької (2003), під управлінням збутовою 

діяльністю підприємства в ринкових умовах з позицій маркетингу слід розуміти 

управлінські процеси, що включають планування, організацію, мотивацію і 

контроль, необхідні для досягнення мети збутової діяльності.  

Гудзенко Н.М. (2002, с. 263) та Бутова О.В. (2013) в своїх роботах 

зазначають, що розробка стратегії збуту має відповідати потенціалу 

підприємства та обраної ним збутової політики, в тому числу сукупністі 

маркетингових заходів з розвитку асортименту продукції та ціноутворення, 

стимулювання збуту, укладання договорів, транспортування та інших 
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організаційних етапів збуту. Отже застосування комплексу цих заходів і є 

здійсненням збутової діяльності (Бутова, 2013; Гудзенко, 2002). 

Важливе значення має процес інтеграції функції маркетингу у систему 

управління підприємством, зокрема приділення пильної уваги потребам та 

вимогам споживачів, глибокій взаємодії персоналу торговельних організацій з 

активними учасниками збуту продукції – виробниками товару, активізації 

процесів перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу відділу 

маркетингу, що сприятиме більш ефективному поєднанню збуту та досліджень 

ринку, покращенню планування асортименту продукції, зміни характеру роботи 

з реалізації продукції. Безумовно, на ефективність комерційних комунікацій в 

системі управління підприємством впливає рівень володіння, обізнаність та 

доступ до глибшої інформації про своїх клієнтів, що досягається завдяки тісній 

взаємодії працівників служб забезпечення збуту з іншими підрозділами відділу 

маркетингу. 

Вітчизняні вчені, Бандура З.Л., Вейкрута Л.С. (2011), Хомяков В.І. (2009) 

зазначають, що управління збутовою діяльністю є складним механізмом, який 

потребує постійного здійснення аналізу та удосконалення. Розробка сучасних 

ефективних технологій управління збутовою діяльністю, спрямованих на  

поступове збільшення обсягів реалізації продукції вітчизняних виробників, 

вимагає, перш за все, створення ефективної системи управління збутовою 

діяльністю, що має охоплювати розв’язання низки теоретичних і методико-

прикладних завдань, пов'язаних з оцінюванням збутової діяльності, 

проведенням системних досліджень кон'юнктури ринку, плануванням стратегії 

розвитку збутової діяльності, створенням кваліфікованого відділу маркетингу 

та логістики, формуванням аналітичного й інформаційного забезпечення. А 

отже, управління збутом не обмежується управлінням каналу збуту. Кожен з 

учасників системи має власну організацію збутової діяльності, а саме структуру 

управління збутом, підбір спеціалістів зі збуту необхідної кваліфікації, розподіл 

функціональних обов’язків, відповідальності співробітників, права персоналу, 

забезпечення умов для ефективної роботи. 
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Слід зауважити той факт, що, як правило, мета збуту залежать від 

стратегій підприємства, які в сучасних економічних умовах орієнтовані на  

максимізацію прибутку. В свою чергу, досягнення цієї мети можливе за 

успішної реалізації наступних завдань в області збутової діяльності: 

оптимальна загрузка виробничих потужностей запитами споживачів; вибір 

раціональних каналів збуту товару; зведення до мінімуму обсягу сукупних 

витрат в господарському циклі товару, що включає в себе витрати з 

післяпродажного обслуговування та споживчого сервісу (Тропов, 2014; 

Шиманська, 2014; Шумкова, 2013, с. 122; Старостіна та Зозульок, 2003).  

Системи, форми та шляхи збуту є головними елементами збуту. Успішна 

реалізація цілей збуту досягається завдяки поєднанню цих складових частин 

відповідно до існуючих ринкових ситуацій. До елементів збуту відносять 

структуру розподілу основних функцій збуту: планування продажів (стратегічні 

та оперативні плани); планування обсягів виробництва в розрізі асортименту, 

аналіз кон'юнктури ринку; вибір каналів розподілу та товароруху; планування 

реклами; розробка ефективних заходів стимулювання збуту тощо. Не варто 

залишати поза увагою, що їх поєднання формує відповідний метод збуту 

(Кальченко, 2003; Грабар та Титаренко, 2002).  

У трактуваннях сутності збутової діяльності підприємств цілісно не 

висвітлюється весь спектр охоплення функцій збуту. Це можна пояснити, 

знову-таки акцентуючи увагу на завданнях такої діяльності – маркетингових, 

логістичних, фінансово-облікових, управлінських, юридичних (Ямкова, 2012, 

с. 55). Сучасні дослідження щонайчастіше виділяють чотири основні функції 

управління збутом, а саме планування, організацію, мотивацію і контроль 

(Терент’єва, 2016b). Надані функції, зазвичай, залучають всі види як 

управлінської діяльності зі створення матеріальних цінностей, так і 

фінансування та маркетингу. Такої ж думки додержується український вчений 

С. Шпилик (2012, с. 89), виділяючи в якості функцій управління підприємством 

наступні: планування, організацію, мотивування, контролювання та 

регулювання. 
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Ляпунов А.Д. (2010) пропонує перелік функцій збутової діяльності, серед 

яких дослідником виділяються наступні: організація сегментації ринку; 

планування реклами; організація договірної роботи зі споживачами або 

посередниками, включаючи облік і контроль виконання договорів; планування 

відвантаження товарів клієнтам; формування системи каналів збуту; робота з 

організації прийому, зберігання, упакування, сортування та відвантаження 

продукції клієнтам; забезпечення збуту товарів завдяки інформаційній 

ресурсній та технічній підтримці; організація політики стимулювання збуту; 

формування зворотного зв'язку зі споживачами.  

Наведений перелік не класифікований ні за якою ознакою та не 

відображає повного різнобарв’я виконуваних функцій.  

На нашу думку, формування ефективних управлінських рішень стосовно 

збутової діяльності передбачає планомірне, системне застосування певних 

функцій управління, які є основоположними й комплексно характеризують 

процес управління збутовою діяльністю: планування; організацію; мотивацію; 

контроль; аналіз; координацію (Терент’єва, 2016b).  

Зазначені функції створюють базу для системного забезпечення 

управління збутовою діяльністю промислових підприємств (товарну, 

інформаційну, кадрову, організаційну) (Терент’єва, 2016b).  

Ефективне використання таких функцій управління, як планування, 

організація, мотивація, контроль, аналіз та координація є одним з основних 

факторів, що гарантують конкурентоспроможність підприємств.  

Комерційні потоки розподілу, що виникають між учасниками процесу 

обміну, спрямовані у взаємно протилежних напрямках, що, у свою чергу, 

зумовлене виконанням розглянутих функцій (рис. 1.6).  

Аналіз праць Гнилянської Л.Й. (2014) свідчить, що в каналі збуту 

необхідно розглядати такі типи потоків: потік прав власності (права власності 

на продукти переходять від одних власників до інших); фізичний потік (через 

посередників здійснюється послідовне фізичне переміщення продуктів від 

виробника до кінцевого споживача); потік замовлень (надходять від покупців і 
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посередників); фінансовий потік (від кінцевого споживача до виробника і 

посередників рухаються виплати, рахунки, комісійні); потік інформації (рухи 

інформації про ринок у бік виробника; пропоновані виробниками і 

посередниками продукти у бік ринку). Тобто передусім звертається увага, що 

наявність каналу передбачає розподіл функцій і потоків між учасниками обміну 

(Гнилянська, 2014).  

 

 

 

Примітка: розроблено автором на основі (Гнилянська, 2014) 

 

Зважауючи, що збут – це діяльність зі забезпечення реалізації товарів та 

послуг, слід відзначити, що межи формування збуту охоплюють організацію 

інформаційного забезпечення щодо стану ринку, в т.ч. маркетингові 

дослідження і прогнозування розвитку збуту; договірні відносини з покупцями 

та посередниками щодо постачання продукціії; вибір збутових методік; 

побудову маркетингових комунікацій; забезпечення високого рівня 

післяпродажного обслуговування (Гнилянська, 2014; Білоусова, 2013, с. 32). 

Продавець 

Потік переходу прав власності 

Фінансовий потік 

Фізичний потік 

Покупець 

Посередник 

Інфраструктура ринку 

Фізичний потік 

Потік замовлень 
Потік замовлень 

Фінансовий потік 

Інформаційний потік 

Інформаційний потік 

Рис. 1.6. Комерційні потоки, що формуються в ході здійснення збутової 

діяльності  
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Українська вчена Капранчикова О.І. (2011) зазначає, що формування 

збутової діяльності залежить від кон’юнктури ринку, на якому реалізує свою 

діяльність конкретне підприємство (Капранчикова, 2011).  

Організацію збутової діяльності на підприємстві корисно розглянути як 

процес, який складається із двох напрямків: по-перше, необхідно оптимально 

сполучити та ефективно використати всі види економічних ресурсів для 

макккзації фінансового ефекту виробничо-збутової діяльності; по-друге, 

реалізація функцій управління повинна зпбезпечити координацію та контроль 

збутової діяльності (Гнилянська, 2014; Капп, 2009, с. 220; Ховард, 1970). 

Збутова система виробничого підприємства є сукупністю суб’єктів 

збутової діяльності з визначеними функціональними повноваженнями і 

обов’язками та визначеними організаційно-правовими взаємовідносинами та 

взаємозв’язками. Ефективна система збуту завершує господарську діяльність 

підприємства, яка створює, виробляє та доводить товар до споживача, який, 

власне і має  визнати або не визнати діяльність підприємства корисною та 

потрібною для себе, відповідно, купуючи чи не купуючи його товари та 

послуги (Терент’єва, 2016b; Капранчикова, 2011). 

Отже, багатогранність та складність процесу управління збутовою 

діяльністю вимагає забезпечення постійного аналізу та удосконалення. Тому 

закономірним є формування та впровадження сучасних ефективних технологій 

у системах управління збутовою діяльністю, зумовлене поступовим 

збільшенням обсягів реалізації вітчизняних виробників. 

Одним із актуальних завдань управління стратегічним розвитком 

промислових підприємств є створення ефективної системи управління 

збутовою діяльністю, яка б враховувала проблеми забезпечення та оцінювання 

результатів збутової діяльності, реалізацію стратегічного розвитку збутової 

діяльності, орієнтації виробника на ринковий попит, якомога повне 

забезпечення потреб споживачів (Терент’єва, 2016а). 

Також відповідно до обґрунтування, наведеного в роботі С. Шпилик 

(2012), досліджено проблеми управління збутовою діяльністю промислових 
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підприємств. Автором зазначено, що система управління збутовою діяльністю 

підприємства забезпечує ефективний розподіл ресурсів за допомогою 

функціональної та забезпечувальної керуючих підсистем та включає реалізацію 

функцій планування, організації, контролю та регулювання (Шпилик, 2012, 

с. 89). Функціональна підсистема включає наступні елементи: організаційна 

структура, система управління розподілом продукції, економічна оцінка 

збутової діяльності, забезпечувальна підсистема включає інформаційне та 

аналітичне забезпечення збуту.  

Українські вчені, Костенко Д.С. (2014), Криковцева Н.О. (2012), 

Кардаш В.Я. (2006), Митрохіна Ю.П. (2006, с. 71), Огірчук Ю.В. (2005) та інші 

зазначають, що управління позиціонуванням товарів у довгостроковому періоді 

для забезпечення бажаного провідного місця продукції на зовнішньому ринку 

повинно бути націлене на свідомість споживачів. 

Важливу роль успішної зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

відіграє збутова політика, зокрема ефективна збутова політика трансформує всі 

зусилля підприємства щодо забезпечення розвитку виробництва та отримання 

запланованого рівня прибутку у кінцевий результат; здійснює адаптацію 

збутової мережі до запитів покупців, унаслідок чого виробник у конкурентній 

боротьбі почуває себе більш впевнено; через збутову мережу продовжує процес 

виробництва, підготовку товару до продажу; сприяє кращому виявленню і 

вивченню споживацьких вподобань в процесі збуту. 

Для досягнення кінцевих цілей функціонування взаємопов’язаних систем 

підприємства, на меті управління збутовою політикою має бути планомірне і 

ефективне використання всіх економічних, технічних, організаційних і 

соціальних можливостей підприємства. 

Структура управління збутом і його організація залежать від системи 

збуту, яка використовується підприємством. Вона складається із суб’єктів з 

відповідними функціональними обов’язками та повноваженнями, а також 

організаційно-правовими взаємовідносинами у процесі збутової діяльності. 

Система збуту формується відповідно до збутової політики, яка має стратегічну 
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направленість на досягнення мети збуту, що зумовлена корпоративною місією 

підприємства (Петриняк, 2013, с. 275). 

На рис. 1.7 зображено формування впливу стратегії збутової діяльності на 

реалізацію збутової діяльності (Терент’єва, 2016b). За своєю суттю стратегія 

збуту становить набір правил для прийняття рішень, якими підприємства 

керуються під час визначення послідовності дій для розширення збуту 

підприємства. 

 

Рис. 1.7. Формування впливу стратегії збутової діяльності на реалізацію 

збутової діяльності 

Примітка: розроблено автором (Терент’єва, 2016b) 

 

Вибір сукупності, послідовності та інтенсивності застосування елементів 

комплексу маркетингу (товар, ціна, розподіл, збутовий персонал) з метою 

Стратегія збутової діяльності 

Модель дій, необхідних для досягнення цілей збуту, охоплює всі 

операції, пов’язані з прийняттям рішень в сфері збуту, довгострокове 

прогнозування змін на ринку та потреб бізес-партнерів 

Поточні завдання збутової діяльності 

Прискорення обороту грошових коштів 

та промислової продукції 

Оптимізація товарних запасів 
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Активізація збуту 

Гнучка цінова політика 

Підвищення рентабельності основної 

діяльності промислового підприємства 

 

Разові завдання збутової діяльності 
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Форма реалізації стратегії за окремими аспектами стратегії збутової 

діяльності, враховує галузеву специфіку підприємства 
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одержання конкурентних переваг – це завдання тактики збуту.  Зокрема, 

важливість врахування можливої реакції споживачів, постачальників та 

конкурентів у тактиці збуту потребує особливої уваги.  

Варто зазначити, що збутовий потенціал підприємства важливо 

розглядати як комплекс ресурсів (управлінських, інформаційних, матеріальних, 

маркетингових,  комунікаційних тощо) та можливостей збутової діяльності, що 

відображають готовність і потенційну здатність підприємства здійснювати 

продаж товару на ринок, реалізацію в умовах систематичного вдосконалення 

технології збуту, інновації пов’язані з удосконаленням продуктового ряду в 

умовах впливу маркетингових факторів (Козик, Селюченко та Масюк 2014; 

Курса, 2014; Балабанова та Митрохіна, 2009; Фебозі, 2008; Зайцева, 2007).  

На основі збутового потенціалу з урахуванням стратегічних і тактичних  

цілей збуту формується збутова політика підприємства. Стратегія управління 

підприємством включає елементи організації збутової діяльності і формується 

під час складання виробничої програми підприємства (Атаманчук, 2015; 

Бакатова, 2014; Баличева, 2014; Шинкаренко, 2014; Гамалій та Романчук, 2012; 

Башнянин, Апопій та Вовчак 2011, с. 24; Шершньова, 2004; Перерва, 1993). 

Слід зазначити, що в сучасних умовах керівники багатьох промислових 

підприємств мають потребу в сучасних методиках, які підвищують 

ефективність стратегічного управління збутовою діяльністю. Комплексне 

використання методичного та інформаційного підходу, що враховує галузеві 

особливості підприємства, особливо високотехнологічного циклу виробництва, 

врахування дії факторів внутрішнього та зовнішнього середовища дозволяє 

сформувати найбільш оптимальну стратегію збутової діяльності промислового 

підприємства. Формулюванню принципів управління збутовою діяльністю 

промислових підприємств останнім часом приділяється значна увага 

вітчизняних науковців (Маказан, 2016; Терент’єва, 2015a; 2016b; Солов, 2000).  

Таким чином, вище наведена характеристика формування реалізації 

стратегії збутової діяльності. Виходячи з законів і закономірностей розвитку 

ринку і визначення напрямку діяльності всіх учасників промислового 
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виробництва як узгодженого процесу, вважаємо за необхідне сформулювати 

наступні принципи управління збутовою діяльністю промислових підприємств: 

I. Принцип виваженого вибору стратегії товарної політики відносно 

загально корпоративної стратегії розвитку. 

II. Принцип орієнтованості на досягнення кінцевого результату збутової 

діяльності, що полягає в забезпеченні відповідного рівня рентабельності 

підприємства. 

III. Принцип моніторингу ринку передбачає постійне дослідження змін 

стану ринку, вимог покупців промислової продукції. 

IV. Принцип системності забезпечення ресурсами збутової діяльності 

передбачає формування тісних внутрішньокорпоративних ефективних 

взаємозв’язків господарської діяльності структурних підрозділів, що 

займаються збутовою діяльністю. 

V. Принцип адаптації до вимог внутрішнього та зовнішнього середовища з 

метою задоволення попиту, а також налагодження тісного взаємозв’язку між 

елементами збутової системи та ринковою кон’юнктурою. 

VI. Принцип інноваційності, що передбачає застосування провідних 

інноваційних механізмів не лише у виробництві товарів промислового 

призначення, підвищуючи їх попит та споживчу вартість, а й використання 

інноваційних підходів до формування механізмів збутової діяльності 

(Терент’єва, 2016b). 

Основоположним засобом вказаних принципів є об’єктивна необхідність 

вивчення об’єкту в розвитку на всіх стадіях його життєвого циклу, охоплення 

всіх його зв’язків і відносин. 

Крім того, все більшу популярність серед економістів отримує концепція 

маркетингових систем збуту. На думку професора Іванова М.М. (2013, с. 141), 

маркетингові системи збуту слід розглядати як сукупність інформаційних 

технологій, спрямованих для просування товару і послуг за допомогою засобів 

мережі Інтернет.  
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З точки зору маркетингових систем збуту до базових принципів збутової 

діяльності належать наступні принципи: достовірності, постійного вивчення 

стану і динаміки ринку, пристосування до умов ринку з урахуванням вимог і 

можливостей кінцевих споживачів, активного впливу на ринок для формування 

його в необхідних для економічного об'єкта напрямках, глобальності, 

заміщення та безпеки, при цьому: 

 принцип достовірності передбачає оперативне отримання і обробку 

інформації, застосування ефективних методів і моделей в процесі прийняття 

управлінських рішень; 

 принцип постійного вивчення стану і динаміки ринку передбачає 

моніторинг та аналіз стану ринку в реальному масштабі часу; 

 принцип пристосування до його умов з урахуванням вимог і 

можливостей кінцевих споживачів передбачає інформування та роботу зі 

споживачем в інтерактивному режимі із застосуванням онлайн технологій; 

 принцип активного впливу на ринок передбачає формування на ринку 

необхідних для економічного об'єкта напрямках стратегій розвитку 

підприємства на рівні об'єкта і напрямків діяльності з урахуванням 

безперервного режиму функціонування (реальному часі – онлайн режимі), що 

сприяє досягненню максимальної ефективності збутової діяльності; 

 принцип глобальності передбачає, що система маркетингових систем 

збуту повинна враховувати потреби не тільки вітчизняного ринку, а й 

світового;  

 принцип заміщення передбачає забезпечення заміщення новими 

товарами і товарами замінниками з урахуванням їх попиту;  

 принцип безпеки передбачає, що інформація про фінансові та 

торговельні операції не повинна ставати надбанням сторонніх осіб; це є однією 

з умов для успішності і відсутності можливості нанесення економічного або 

фінансового збитку економічному об'єкту (Іванов, 2013, с. 142). 

При цьому, на думку сучасних дослідників, методологія побудови 

маркетингових систем збуту може використовуватися паралельно для: 
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– дослідження і аналізу економічних проблем рішень в контексті зміни 

цільового ринку і конкурентного середовища; 

– розробки стратегічних і тактичних планів розвитку економічного 

об'єкта і моделювання процесів в економіці з успадкованим планом розвитку 

самого об'єкта; 

– аналізу планів розвитку економічного об'єкта, ранжирування процесів 

за пріоритетами, розробки рекомендацій з поліпшення процесів зміни системи 

збуту (Терент’єва та Іванов, 2018, с. 36). 

Проведений аналіз і запропонована методологія побудови МСС 

дозволяють зробити висновок, що процес побудови концептуальної моделі 

ММС спрямований на визначення нових економічних знань про середовище, в 

якому функціонує економічний об'єкт; переосмислення існуючих підходів до 

організації та побудови маркетингових систем збуту; розробку методів вибору і 

оцінки параметрів цільового ринку; розробку і використання комплексу методів 

для аналізу виробничо-збутових можливостей підприємства, конкурентів за 

допомогою концепції «4Р» (Product (продукт), Place (місце), Price (ціна), 

Promotion (просування)) і сегментації товарів і покупців; використання методів 

оптимізації, прогнозування та системи підтримки прийняття рішення 

(Терент’єва та Іванов, 2018, с. 37).  

Продукція підприємства стає доступною для цільових споживачів завдяки  

методам її просування та реалізації (Чорна, 2009; Котлер, 2002, с. 213). 

На думку деяких закордонних вчених, для досягнення довгострокового 

успіху та конкурентної переваги у сфері збуту, підприємствам необхідно вже 

сьогодні визначати перспективні орієнтири своєї збутової діяльності, 

розробляти стратегії та впроваджувати їх у свою практичну діяльність (Пауелл, 

2002; Котлер, 1996; 1998, с. 348; Арманд, 1989; Портер, 1987; 1998; 2001).  

Реалії сучасної української промисловості підтвердили, що оптимізація 

збутової діяльності повинна проводитися з використанням комплексного 

підходу, оскільки закони ринку актуалізували для вітчизняних промисловців 

проблему самостійного пошуку споживачів для забезпечення сталого розвитку 
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підприємств (Терент’єва, 2015b). На сьогоднішній день можна говорити як про 

необхідність оптимізації систем збуту діючих підприємств, так і про розробку 

високотехнологічних механізмів управління збутовою діяльністю, який 

дозволив би підвищити ефективність економічних важелів управління 

збутовою діяльністю машинобудівної промисловості. Тому для ефективного 

функціонування підприємства на ринку невідкладним постає завдання 

активізації збутової діяльності, а також вирішення проблем у сфері 

управлінням збутом.  

До поширених методів удосконалення збутової політики підприємства 

можна віднести врегулювання та з’ясування цільових сегментів ринку збуту та 

територіальних регіонів продажу; формування особистої зацікавленості 

менеджерів у реалізації продукції; впровадження навчальних програм для 

робітників служб збуту; створення, організація та підтримка дієвої системи 

зворотного зв’язку з клієнтами та споживачами; процедуру розгляду і аналізу 

скарг та претензій клієнтів. 

У своїй праці Глазкова К.О. (2014, с. 103) зауважує, що покращення 

збутової діяльності доцільно проводити на підприємствах навіть за відсутності 

значних проблем збутової системи, тобто для того, щоб вижити в умовах ринку 

товаровиробникам потрібно виробляти те, що можна продати, а не продавати 

те, що виробили. При цьому, задля максимізації прибутковості підприємства, 

продавці мають прислухатись до своїх клієнтів та потенційних споживачів 

(Глазкова, 2014, с. 103). 

Підприємство може виступати як в ролі покупця, так і в ролі продавця, 

тому процеси закупівель і збуту характеризуються певною двоїстістю 

(Кондратенко, 2012). 

На фоні низької купівельної спроможності покупців та внаслідок 

посилення конкурентної боротьби між товаровиробниками, розмір фінансових 

результатів, отримуваних підприємствами, значною мірою став залежати не 

стільки від рівня їх виробничих можливостей, скільки від здатності збувати 

виготовлювану продукцію.  
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Тому, першочерговим завданням суб'єктів господарювання, спрямованим 

на зростання обсягів збуту їх продукції, стала реалізація комплексу 

організаційно-економічних заходів (Висоцький, 2014, с. 316). 

Здійснення цих заходів вимагатиме розробки та впровадження науково -

обґрунтованої програми формування збутового потенціалу підприємства, яке 

має враховувати існування різних видів та ряду чинників та об'єктів управління 

ним (Висоцький, 2014, с. 316). 

Таким чином, охарактеризовані принципи, функції та інші елементи 

системи управління збутовою діяльністю формують вагоме наукове підґрунтя 

для формування методичних підходів для оцінювання ефективності управління 

збутовою діяльністю промислових підприємств (Терент’єва, 2016b). 

 

 

1.3. Методичні підходи до оцінювання ефективності механізмів 

управління збутовою діяльністю 

 

Ефективність механізмів управління збутовою діяльністю передбачає 

оцінку ефективності збутової діяльності в цілому як системи, її окремих 

елементів (механізмів) та відповідність механізмів управління збутовою 

діяльністю стратегічному управлінню підприємством та бізнес-концепції в 

цілому. 

На успішну реалізацію цих заходів впливають рівень розробки та 

впровадження науково обґрунтованої програми формування збутового 

потенціалу суб'єктів господарювання. Поглиблений теоретико-методичний 

аналіз щодо обґрунтування та врахування різних видів, чинників та об'єктів 

управління збутовим потенціалом суб'єктів господарювання повинен 

передувати його формуванню та управлінню ним.  

Останнім часом питанням оцінки ефективності управління збутовою 

діяльністю промислових підприємств присвячується все більше уваги як 

закордонних вчених, в т.ч. Р. Берна (2005), так і вітчизняних науковців 
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(Завербний, 2018a; 2018b; Завербний, Псуй та Пушак 2018; Шмиголь та 

Кириленко, 2017; Крилов, 2016; 2017; Череп та Кушнір, 2016; Череп та 

Северина, 2016; Гончар, 2015а; 2015b; Череп та Батракова, 2015; Терент’єва, 

2014c; 2017; Череп та Ярмош, 2014; Бутова, 2013; Терент’єва та Череп, 2013; 

2018а; Щолокова та Кострова, 2011; Зборовська, 2010). На жаль, у вітчизняній 

економіці питання оцінки ефективності механізмів управління збутовою 

діяльністю промислових підприємств в сучасних умовах опрацьовані 

недостатньо, що значно зменшує можливості використання управлінцями 

підприємств реального сектору економіки методичних розробок, що 

відповідають сучасним умовам господарювання в Україні та враховують 

особливості розвитку вітчизняної промисловості. В той же час, слід зазначити, 

що останнім часом вітчизняні вчені почали звертатися до переосмислення 

питань оцінки ефективності управління збутовою діяльністю, в тому числі – 

використання інноваційних для промислового сектору методів оцінки (Тисячук, 

2017; Федорович, 2017; Спільник та Загородна, 2016; Башук, 2010). 

В умовах загострення конкурентного протистояння як на зовнішніх, так і 

на внутрішніх ринках менеджментом підприємства має приділятися значна 

увага оцінці ефективності збутової діяльності, оскільки від цього суттєво буде 

залежати фінансова стійкість підприємства (Шевчик, 2010; Махмудов, 2004).  

В зв’язку з необхідністю розв’язання проблем організації діяльності 

промислових підприємств особливу актуальність набувають питання 

формування ефективних механізмів управління збутовою діяльністю на основі 

сучасних принципі і методів. 

Аналіз ефективності управління збутової діяльності підприємства 

враховує діагностику показників результативності діяльності, внутрішніх та 

зовнішніх ключових факторів її зростання, розрахунок рівня використання 

потенціалу підприємства (комерційного і виробничого), ризиків проведення 

збутової діяльності, а також можливостей розвитку підприємства в 

майбутньому (Тарасюк та Лисенко, 2010; Шевчик, 2010; Білокобила та 

Яцківський, 2006; Должанський та Загорна, 2006; Огерчук, 2003).  
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На сучасному етапі розвитку української економіки промислові 

підприємства мають проблеми з оцінюванням ефективності збутової діяльності, 

через що керівники підприємств не мають можливості здійснити оптимізаційне 

управління збутовою діяльністю. 

Аналіз ефективності системи збутової діяльності передбачає формування 

і розрахунок показників ефективності системи збуту, та дослідження факторів, 

що вплинули на відхилення планових і фактичних показників збуту (Лорві, 

2013; Морохова та Лорві, 2011).Дослідження оцінки ефективності системи 

збутової діяльності передбачає порівняння у динаміці та визначення темпів 

зміни і відхилення показників ефективності збутової діяльності (Шевчик, 2010). 

Великі ринки збуту вимагають наявності у підприємства, що виходить на 

ринок, більших ресурсів (фінансових, людських). При цьому витрати на 

освоєння ринку можуть бути в 2 рази більшими, а отриманий дохід в 2 рази 

менший очікуваного. 

Для виходу на ринок, де працює сильний конкурент, необхідно дослідити 

його слабкі місця і використати це у власній збутовій діяльності. Необхідно 

дослідити, достовірно запланувати та спрогнозувати вимоги ринку і не 

використовувати товар, якщо точно не визначити, кому він необхідне.  

Перед виходом на новий ринок збуту необхідно мати відповіді на 

наступні питання стосовно кількісного визначення необхідності капіталу для 

захвату необхідної долі ринку; терміну окупності витрат; моменту отримання 

першого прибутку (визначення точки беззбитковості); джерел позичання 

капіталу і строків його повернення позичальнику.  

Тобто, якщо підсумувати, то для керівників (топ-менеджменту) 

підприємства важливим є аналіз діяльності конкурентів, сегментація ринку, 

виявлення та планування цільових показників результативності діяльності (в 

натуральних, грошових одиницях), акумуляція та координація управлінських 

ресурсів (інформаційних, людських, матеріальних, маркетингових, 

комунікаційних, управлінських, фінансових). 



65 

Ефективність збутової діяльності, насамперед, залежить від ринків збуту, 

що, своєю чергою, позначається на величині продажів, середньому рівні цін, 

доході від реалізації продукції, сумі отриманого прибутку (Азарова та Абрамов, 

2007, с. 37–42). При цьому головним змістом підвищення ефективності 

використання ринкових інструментів при організації збутової діяльності 

підприємства є економічні фактори впливу на збут, організаційні основи 

системи розподілу (переваги та недоліки прямого і непрямого методів збуту, 

характеристика організаційних структур управління збутом на підприємстві, 

правова та економічна характеристика каналів збуту, а також організація 

ексклюзивного збуту). 

До показників оцінки ефективності управління збутовою діяльністю 

промислового підприємства український дослідник Шевчик М.Г. (2010) 

відносить:  

- обсяг збуту (чистий дохід від реалізації продукції);  

- собівартість реалізованої продукції (формула 1.1): 

 

;  (1.1) 

 

- чистий прибуток від реалізації продукції (формула 1.2): 

 

;  (1.2) 

 

- рентабельність продукції (формула 1.3):  

 

;   (1.3) 

 

- середній обсяг товарних запасів (формула 1.4): 

 

;  (1.4) 
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- коефіцієнт інтенсивності оборотності товарних запасів (формула 1.5): 

 

;    (1.5) 

 

– товарооборотність (формула 1.6): 

 

;  (1.6) 

 

- частка нереалізованої продукції у вартості товарної маси (формула 1.7): 

 

; (1.7) 

 

- обсяг збуту та прибуток від реалізації в розрахунку на 1 м
2
 збутової 

площі підприємства (формули 1.8 та 1.9 відповідно): 

 

;    (1.8)  

  

;    (1.9) 

 

- обсяг збуту та прибуток від реалізації в розрахунку на 1 працівника, що 

займається збутом (формула 1.10):  

 

; (1.10) 

 

- фонд оплати праці збутового персоналу;  
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- питома вага фонду оплати праці збутового персоналу в загальному 

фонді оплати праці підприємства. 

Музичка С.О. (2013, с. 65) зазначає, що від ефективності збуту як одного 

з найголовніших елементів маркетингового комплексу залежить ефективність 

діяльності підприємства у цілому. Тому, на нашу думку, якщо приділяти 

достатньо уваги оцінюванню ефективності механізмів управління збутовою 

діяльністю, аналізувати фактори та причини, що чинять вплив на її зміни, 

вищому керівництву буде простіше і ефективніше приймати рішення щодо 

заходів стимулювання збуту, виявляти причини проблем, пов’язаних з 

реалізацією збутової політики підприємств.  

Музичка С.О. (2013, с. 65) зазначає також, що оцінка ефективності 

управління збутовою діяльністю підприємств здійснюється відповідно з 

розробленою моделлю автором за складовими внутрішньої оцінки (досягнення 

цілей збуту, ефективность реалізації збутових стратегій підприємств, 

економічна ефективность збутової діяльності підприємства) та зовнішньої 

оцінки (конкурентна позиція підприємства на ринку, клієнтоорієнтованость 

підприємства, аналіз прихильності споживачів) ефективності. Серед складових 

ефективності збутової діяльності підприємств сфери послуг автор зазначає 

(Музичка, 2013, с. 66): 

1. Оцінку ефективності каналу збуту (оцінка гнучкості каналу, оцінка 

витрат на дистриб’юторів). 

2. Оцінка ефективності з точки зору продавця послуг (оцінка партнерства, 

оцінка реакції, оцінка споживчого сервісу). 

3. Оцінка ефективності з точки зору споживача послуг (оцінка якості 

надання послуг та співвідношення «ціна-якість», оцінка іміджу підприємства, 

позиціонування ціни послуг). 

Серед критеріїв оцінки ефективності управління збутовою діяльністю 

підприємств виділено наступні (Музичка, 2013, с. 66): збільшення числа 

клієнтів, збільшення обсягу реалізованих послуг, збільшення кількості 

регіональних представництв.  
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Серед показників (індикаторів) оцінки ефективності управління збутовою 

діяльністю сучасними науковцями виділено такі: частка ринку 

загальнодержавна, маркетингова привабливість, інтенсивність конкуренції, 

коефіцієнт концентрації ринку місцевий, індекс Розенблюта, темп приросту 

ринкової частки промислового підприємства, темп приросту ринку (сукупного 

обсягу реалізації), темп приросту збутових витрат, частка витрат на збут у 

валовій реалізації, збутова місткість витрат, коефіцієнт приросту зростання 

обсягу реалізації від приросту витрат, рентабельність витрат на маркетинг і 

збут, маркетингова місткість витрат у чистому прибутку, показник зростання 

доходів від додаткових вкладених витрат на маркетинг, коефіцієнт приросту 

зростання обсягу реалізації від приросту витрат, показник зростання доходів від 

додаткових витрат на збут (Терент’єва та Череп, 2018a; Загородній та Ясінська, 

2016; Климчук, 2014, с. 66; Кривов’язюк та Божидарнік, 2012; Савицька, 2007).  

Кінцевою метою здійснення управління збутовою діяльністю 

промислового підприємства є підвищення ефективності господарської 

діяльності підприємства. Проте, дослідник зазначає, що метою стимулювання 

збуту не завжди є збільшення товарообороту (так зване підтримуюче 

стимулювання), нею може бути і приріст кількості нових споживачів (так зване 

атакуюче стимулювання). 

Закордонні дослідження управління збутовою діяльністю вказують на те, 

що дослідження ефективності можна здійснювати в наступні етапи (Капп, 2009, 

с. 220): 

I. Побудова часового графіку коливань об’ємів виручки, визначення типу 

графіка, вибір методів прогнозування результатів без стимулювання. 

II. Прогнозування значення показника W0 – об’єму виручки, який був би 

досягнутий без заходів стимулювання збуту.  

III. Визначення об’ємів виручки W1 з урахуванням здійснення заходів зі 

стимулювання (фактичне значення). 

IV. Визначення об’єму виручки W від стимулювання як різниці між W1 та 

Wo (Терент’єва та Череп, 2018а). 



69 

Згідно з загальноприйнятим підходом до економічної ефективності, 

оцінка ефективності збутової діяльності повинна визначатися як 

співвідношення результатів цієї діяльності та об’ємів ресурсів або витрат на 

здійснення цієї діяльності (Терент’єва та Череп, 2018а; Душин, 2009, c. 58).  

Рентабельність витрат на збутову діяльність є найбільш поширеним 

показником, який відображає ефективність здійснення збутової діяльності 

промислового підприємства (формула 1.11):  

 

,    (1.11) 

 

де Rзбут – рентабельність витрат на збутову діяльність, %; 

ΔзбутП – приріст прибутку за рахунок збутової діяльності; 

Взбут – витрати на збутову діяльність (Лебедева, 2017; Бест, 2008; Бейкер 

ред., 2002). 

На основі праці Яркіної Н.М. (2014, с. 284) можна виділити показник, 

який може бути використаний для оцінювання ефективності управління 

збутовою діяльністю підприємств (формула 1.12): 

 

Кеу = ↑ Р/↔УЗ,     (1.12) 

 

де Кеу – коефіцієнт ефективності управління. Якщо Кеу > 1, то роботу 

апарату управління збутом підприємства в цілому можна визнати ефективною; 

↑ Р – позитивна динаміка результату виробничо-господарської діяльності 

підприємства (виручки від реалізації та (або) чистого прибутку), що 

характеризується коефіцієнтом зростання, темпом зростання або темпом 

приросту відповідного показника; 

↔УЗ – різноспрямована динаміка сукупних витрат на управління 

збутовою  діяльністю, яка характеризується коефіцієнтом зростання, темпом 

зростання або темпом приросту витрат на збут підприємства. 
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Втім слід зазначити, що використання цього показника є досить 

обмеженим в умовах кризових ситуацій, що викликані впливом негативних 

факторів зовнішнього середовища. Закордонними дослідниками  в практиці 

оцінки ефективності здійснення збутової діяльності використовуються 

показники, які є аналогами рентабельності витрат на збут (Уоллер, 2007; Раст, 

2004; Джонсон та Чолес, 1988; Боуман та Аш, 1987): ROMI (Return on Marketing 

Investment); ROM (Return on Marketing); ROME (Return on Marketing Expenses); 

ROMO (Return on Marketing Objectives) (Терент’єва та Череп, 2018а). 

В практиці оцінки ефективності збутової діяльності промислових 

підприємств доцільно використовувати вище означені показники з наступним 

поясненням (формула 1.13):  

 

(прибуток бюджет на збутову діяльність)
ROMI= 100%

бюджет витрат на збутову діяльність


 . (1.13) 

 

Крім того, значна кількість досліджень зазначає також дієвість 

використання методів економіко-математичного моделювання, зокрема, 

застосування регресійного аналізу, встановлення залежностей реалізації готової 

продукції від чисельності населення, доходів населення тощо (Терент’єва та 

Череп, 2018a). 

На основі результатів дослідження Капп Т.О. (2009, c. 221) встановлено, 

що аналіз ефективності збутової діяльності повинен включати аналіз наступних 

складових (та їх показників): 

– аналіз динаміки об’ємів реалізації продукції; 

– аналіз каналів збуту реалізації продукції; 

– аналіз виконання договірних зобов’язань; 

– аналіз якості реалізованої продукції; 

– аналіз асортименту продукції, що випускається; 

– аналіз руху складських запасів готової продукції; 

– аналіз ціноутворення продукції, що випускається; 
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– аналіз сезонності продажів; 

– аналіз ритмічності продажів; 

– аналіз елементів здійснення збуту продукції. 

На основі описаних вище складових аналізу ефективності управління 

збутовою діяльністю обирається основний критерій – обсяг реалізованої 

продукції. До числа аналізованих показників важливо віднести асортимент 

продукції, складський запас і його динаміку, вплив потенціалу маркетингу на 

результати збутової діяльності. Звернути увагу необхідно також на сезонність і 

ритмічність продажів, ефективність розподілу продукції, виконання обов’язків 

перед споживачами, ефективність і своєчасність цінової політики підприємства, 

кількість рекламацій і повернення бракованої продукції (Капп, 2009, c. 222). 

Для оцінки ефективності реалізації управління збутовою діяльністю 

промисловим підприємством запропоновано також систему показників 

ефективності збутової діяльності: 

– коефіцієнт отриманих замовлень до товарообороту; 

– коефіцієнт отриманих замовлень до замовлень, що є; 

– коефіцієнт отриманих замовлень до числа клієнтів; 

– коефіцієнт обороту замовлень до замовлень, що маються; 

– коефіцієнт обороту до числа клієнтів; 

– коефіцієнт обороту до кількості торгових точок і посередників; 

– коефіцієнт обороту «портфелів замовлень» до числа клієнтів, які 

формують «портфель замовлень»; 

– коефіцієнт обороту на «вільному ринку» до числа клієнтів на 

«вільному ринку»; 

– коефіцієнт обороту до обороту на «вільному ринку»; 

– коефіцієнт обороту «портфеля замовлень» до обороту на «вільному 

ринку»; 

– коефіцієнт рекламацій до обороту; 

– коефіцієнт обороту до кількості робітників відділу збуту підприємства 

(Терент’єва та Череп, 2018а). 
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Найбільш розповсюджені показники визначення ефективності збутової 

діяльності надані у табл. 1.3. 

Таблиця 1.3  

Найбільш розповсюджені показники оцінки  

ефективності збутової діяльності 

Показник Формула для розрахунку 

1 2 

Обсяг збуту Загальна виручка від реалізації продукції 

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

 

Чистий прибуток 

від реалізації 

продукції 

 

Рентабельність 

продукції  
Середній обсяг 

товарних запасів  
Коефіцієнт 

інтенсивності 

оборотності 

товарних запасів 

 

Товарооборотність 

 
Частка 

нереалізованої 

продукції у 

вартості товарної 

маси 

 

Обсяг збуту та 

прибуток від 

реалізації в 

розрахунку на 1 м
2
 

збутової площі 

підприємства: 

 
 

 

Обсяг збуту та 

прибуток від 

реалізації в 

розрахунку на 1 

працівника, що 

займається збутом 

 

 

Рентабельність 

витрат на збутову 

діяльність 

, 

де Rзбут – рентабельність витрат на збутову діяльність, %; 

ΔзбутП – приріст прибутку за рахунок збутової діяльності; 

Взбут – витрати на збутову діяльність.  
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Продовження табл. 1.3 

1 2 

Коефіцієнт 

ефективності 

управління 

, 

де Кеу – коефіцієнт ефективності управління. Якщо Кеу > 1, то роботу 

апарату управління збутом підприємства в цілому можна визнати 

ефективною; 

↑Р – позитивна динаміка результату виробничо-господарської 

діяльності підприємства (виручки від реалізації та (або) чистого 

прибутку), що характеризується коефіцієнтом зростання, темпом 

зростання або темпом приросту відповідного показника; 

↔УЗ – різноспрямована динаміка сукупних витрат на управління 

збутовою діяльністю, яка характеризується коефіцієнтом зростання, 

темпом зростання або темпом приросту витрат на збут підприємства. 

Return on 

Marketing 

Investment 

(прибуток бюджет на збутову діяльність)
ROMI= 100%

бюджет витрат на збутову діяльність


  

Примітка: розроблено автором на основі (Лебедева, 2017; Яркина, 2014; 

Шевчик, 2010; Бест, 2008; Уоллер, 2007; Раст, 2004; Бейкер ред., 2002)  

 

Таким чином, аналіз сучасних наукових джерел дозволив встановити, що 

поняття ефективності збутової діяльності – поняття системне, 

багатокритеріальне та вимагає аналізу, врахування і планування показників, що 

характеризують ефективність управління з різних позицій – з позицій, 

продавця, покупця, виконавця операцій (безпосередньо персоналу відділу 

збуту), виробника (виробничого персоналу), топ-менеджменту підприємства та 

інфраструктури ринку, оскільки виконання договірних зобов’язань з реалізації 

продукції несе за собою ряд позитивних ефектів та відкриває додаткові 

можливості для всіх учасників. Одночасно слід зазначити, що методологічні 

засади оцінки ефективності збутової діяльності промислових підприємств в 

умовах значної невизначеності зовнішніх факторів в Україні досліджені 

недостатньо, що зумовлює виникнення труднощів в ході проведення оцінки 

ефективності збутової діяльності в реальному секторі економіки (Терент’єва та 

Череп, 2018а).  

Цю думку значною мірою розділяє Душин Б.І. (2009, c. 59), який зазначає, 

що складність при оцінці фактичної ефективності управління збутовою 

діяльністю виявляється в ускладненому визначенні цього ефекту від дії інших 

факторів. 
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Водночас на момент дослідження значна кількість науковців не наділяє 

достатньої уваги впливу зовнішніх факторів на ефективність збутової 

діяльності підприємства. Нами запропонована методологічна послідовність 

оцінки ефективності збутової діяльності підприємства, удосконалена за 

Митрохіною Ю.П. (2006, с. 72; 2009), наведена на рис. 1.8.  

 

Рис. 1.8. Методологічна послідовність оцінки ефективності збутової 

діяльності за Митрохіною Ю.П. 

Примітка: систематизовано автором на основі (Митрохіна, 2006, с. 72)  

 

Як видно з рис. 1.8, наведена методологічна послідовність пропонує 

вирішувати питання ефективності збутової діяльності на мікрорівні, тобто на 

рівні підприємства, приділяючи значну увагу підбору та навчанню спеціалістів 
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збутовою діяльністю та рівню їх мотивації, але не враховуючи більшість 

важливих факторів зовнішнього середовища, в тому числі дії конкурентів; 

вплив політичних та зовнішньоекономічних факторів і т. ін. 

Таким чином, оскільки аналіз теоретичних джерел щодо оцінки  

ефективності збутової діяльності виявив значні розбіжності у точках зору як 

вітчизняних, так і зарубіжних авторів,  має сенс проаналізувати основні методи 

дослідження збутової діяльності.  

На думку Абрамович І.А. (2014, с. 25), до основних методів дослідження 

збутової діяльності слід віднести метод порівняння, який передбачає у процесі 

порівняння збутової діяльності підприємства зіставляння даних різних років 

(або інших періодів часу), найближчих конкурентів, лідерів ринку збуту; 

формально-логічний метод — застосовуючи його шляхом опитування 

спеціалістів галузі та фахівців торгових підприємств можливо визначити 

підприємства; економіко-математичні методи, які дозоляють на основі 

побудови математичних моделей з більшим ступенем вірогідності визначити 

стан ринку та перспективи його розвитку (рис. 1.9). 

 

Рис. 1.9. Методи дослідження збутової діяльності промислового 

підприємства 

Примітка: розроблено автором на основі (Абрамович, 2014, с. 25)  
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Крім того, на думку більшості дослідників особливого значення для 

визначення набувають показники загальної ефективності діяльності 

підприємства, в т.ч. обсяги реалізації продукції та послуг; обсяги доходу та 

прибутку; динаміка витрат; структура асортименту; динаміка стану цінової 

політики підприємства; динаміка витрат на рекламу тощо (Абрамович, 2014, с. 26). 

Вибір показників оцінки ефективності збутової діяльності промислових 

підприємств значною мірою залежить від підходу дослідника до оцінки 

ефективності збутової діяльності підприємства. Взаємозв'язок між показниками 

та їх економічна сутність були детально розроблені Абрамович І.А. (рис. 1.10). 

 

Рис. 1.10. Показники ефективності збутової діяльності переробного 

підприємства 

Примітка: розроблено автором на основі (Абрамович, 2014, с. 26) 

 

Виходячи з проведеного аналізу, який представлено на рис. 1.10, можна 

виділити два основні напрямки до визначення ефективності збутової діяльності 

підприємства, а саме ресурсний та витратний. Ці напрями базуються на 

розрахунках загальної ефективності збутової діяльності машинобудівного 
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підприємства на підставі сформульованої відповідної системи показників. 

Застосування ресурсного методу визначення ефективності збутової діяльності 

підприємства пов’язано з застосуванням ресурсів підприємства, а при 

використанні витратного підходу до оцінки ефективності збуту проводиться 

аналіз витрат підприємства.  

Більш того, на думку Спільник І.В. (2016), Сакун Л.М., Макаров А.І., 

Карпова В.С. (2015), Гаврилко П.П. (2012) та Мороз О.В. (2007) аналіз та оцінка 

динаміки даних показників є чи не найвагомішим елементом оцінки 

ефективності збуту.  

Крім того, вітчизняними науковцями була також запропонована 

класифікація, що поділяла показники, які можуть бути  використані при оцінці 

ефективності збутової діяльності промислового підприємства, на дві основні 

групи: показники економічного ефекту; показники, що опосередковано 

характеризують ефективність збуту (Терент’єва та Череп, 2018a; Абрамович, 

2014, с. 26). 

Основні засади даної класифікації, запропоновані Абрамович І.А. (2014), 

наведені в табл. 1.4. 

Таблиця 1.4 

Методологічні особливості розрахунку показників економічної ефективності 

збутової діяльності підприємств 

Показники Мета розрахунку Показники Методика розрахунку 

Показники 

економічного ефекту 

збутової діяльності 

Оцінка ефективності 

збуту 

Ефективність 

діяльності 

підприємства в 

цілому, або окремих 

підсистем 

(маркетингу, збуту 

тощо) 

 

Різноманітні 

Показники, що 

опосередковано 

характеризують 

ефективність збуту 

Визначення впливу 

окремих факторів на 

збутову діяльність 

підприємства 

Обсяги реалізації, 

доходу та прибутку, 

динаміка витрат, 

склад асортименту, 

динаміка цінової 

політики, витрат на 

рекламу та ін. 

Різноманітні 

Примітка: розроблено автором на основі (Абрамович, 2014, с. 26)  
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Як видно з табл. 1.4, основною метою розрахунку показників 

економічного ефекту збутової діяльності є оцінка власне економічної 

ефективності збуту, як на рівні підприємства як окремої економічної системи, 

так  і на рівні окремих підсистем, таких як підсистеми маркетингу, збуту тощо. 

Для оцінки економічної ефективності збуту сучасна наукова думка пропонує 

досить значну кількість методик, втім, найбільш розповсюджені на момент 

дослідження методики визначення економічного ефекту розроблені з 

використанням витратного підходу, що значно знижує їх використання в 

умовах значної невизначеності зовнішнього середовища.  

Основною метою розрахунку показників, що опосередковано 

характеризують ефективність збуту, є визначення впливу окремих факторів 

маркетингового середовища на збутову діяльність підприємства. Серед 

основних показників, що опосередковано характеризують ефективність збуту 

найчастіше виділяють динаміку змін обсягів реалізації, доходу та прибутку, 

динаміку витрат, структуру асортименту, динаміку цінової політики, витрат на 

рекламу та ін. 

В дослідженні Абрамович І.А. (2014) також запропонована послідовність 

розрахунку ефективності збутової діяльності підприємства, яка передбачає 

розрахунок як показників економічного ефекту збуту, так і показників, що 

характеризують ефективність збуту опосередковано. 

Основні етапи оцінки ефективності збутової діяльності підприємства за 

Абрамович І.А. (2014) наведені на рис. 1.11.  

Як видно з рис. 1.11, в сучасних економічних умовах на першому етапі 

оцінки ефективності збутової діяльності підприємства доцільно розрахувати 

основні показники ефективності збутової діяльності досліджуваного 

підприємства. На другому етапі проводиться розрахунок показників загальної 

оцінки ефективності збутової діяльності підприємства, що дає змогу на 

заключному етапі оцінки ефективності збутової діяльності підприємства 

провести розрахунок комплексного показника ефективності збутової 

діяльності. 
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Рис. 1.11. Основні етапи оцінки ефективності збутової діяльності 

підприємства 

Примітка: розроблено автором на основі (Абрамович, 2014) 

 

Слід зазначити, що основною новелою методології, запропонованою 

Абрамович І.А. (2014, с. 27), є обґрунтоване та чітке врахування впливу 

окремих факторів маркетингового середовища на збутову діяльність 

підприємства. Згідно з запропонованою методологією дослідження впливу 

окремих факторів маркетингового середовища підприємства доцільно 

проводити на першому етапі розрахунку ефективності збутової діяльності.  

Крім того, в роботі Абрамович І.А. (2014) обґрунтовується необхідність 

розрахунку комплексного показника ефективності збутової діяльності, хоча 

безпосередньо розробка даного показника, на жаль, не знайшла висвітлення в 

роботах цього автора.  

На нашу думку, подальші дослідження щодо можливості розрахунку 

комплексного показника оцінки ефективності управління збутовою діяльністю 

мають велике наукове та практичне значення як на мікрорівні (рівні окремих 

підприємств), так і на мезорівні (рівні регіону або галузі), що актуалізує 

важливість переосмислення основних питань оцінки ефективності збутової 
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діяльності машинобудівних підприємств в сучасному періоді (Терент’єва та 

Череп, 2018a; Єлетських, 2014; Леслі та Холлоуей, 2006).  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Дослідження теоретичних джерел, наведене у даному розділі, дозволило 

отримати наступні результати: 

1. Систематизація існуючих визначень понять збуту, збутової діяльності 

та системи збуту як економічних категорій виявила різноманітність підходів 

сучасних науковців щодо наведених дефініцій, що значною мірою ускладнює 

розробку методик практичного удосконалення управління збутовою діяльністю 

машинобудівних підприємств.  

2. Базуючись на ключових характеристиках збуту і враховуючи 

визначення, що розроблені різними науковцями, запропоновано власне 

трактування сутності понять збуту, збутової діяльності та системи збуту. Отже, 

збутом запропоновано визначати систему відносин, що виникають в процесі 

товарно-грошового обміну, спрямованого на задоволення  комерційних потреб 

суб'єктів ринку через виробництво або перепродаж товарів і послуг. Під 

збутовою діяльністю слід розуміти цілеспрямовану організаційно-економічну 

діяльність, спрямовану на збільшення реалізації товарів та послуг шляхом 

врахування виробничого потенціалу, технологічного циклу продукції, 

інноваційної складової діяльності підприємства, маркетингового плану, 

логістичних зв’язків, механізмів сервісної підтримки, пріоритетів 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства відповідно до стратегічного 

плану розвитку підприємства, забезпечуючи двосторонній зв'язок підприємства 

з бізнес-партнерами та бізнес-інфраструктурою. З урахуванням наведених 

визначень та наукових досягнень сучасної економічної думки під системою 

збуту запропоновано розуміти комплексне поєднання збутової структури 

підприємства та каналів збуту, що використовуються підприємством для 
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здійснення збутової діяльності, при цьому під збутовою структурою розуміють 

елементи організаційної структури підприємства, які здійснюють управління 

збутовою діяльністю. 

Конкретизація понять збуту, збутової діяльності та системи збуту має 

велике значення як з погляду наукового переосмислення даних дефініцій, так і з 

практичної точки зору, оскільки підвищує ефективність розробки сучасних 

методів удосконалення управління збутовою діяльністю машинобудівних 

підприємств. 

3. Визначено місце збутової діяльності в системі управління 

промислових підприємств. На думку автора, в системі управління промислових 

підприємств збутова діяльність займає провідне місце, зокрема має мету, 

підпорядковану управлінню стратегічним розвитком підприємства, спрямовану 

на формування системи збуту, врахування галузевих особливостей, проблем 

внутрішнього та зовнішнього характеру.  

4. Сформульовано основні принципи управління збутовою діяльністю 

промислових підприємств: принцип виваженого вибору стратегії товарної 

політики відносно загально корпоративної стратегії розвитку; принцип 

орієнтованості на досягнення кінцевого результату збутової діяльності; 

принцип моніторингу ринку; принцип системності забезпечення ресурсами 

збутової діяльності; принцип адаптації до вимог внутрішнього та зовнішнього 

середовища; принцип інноваційності. 

Дотримання сформульованих принципів дозволяє значно підвищити 

ефективність управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств, 

адаптувати збутову діяльність до мінливих ринкових умов та знизити ризики 

збутової діяльності.  

5. Встановлено, що на момент дослідження питання оцінки ефективності 

збутовою діяльністю машинобудівних підприємств вітчизняною наукою були 

розроблені недостатньо, а  зарубіжні розробки потребували значної адаптації до 

існуючих умов господарювання, також неможливої поза переосмисленням і 
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глибоким розумінням економічної сутності управління збутовою діяльністю 

машинобудівного підприємства.  

6. Розроблено методичний підхід до встановлення послідовності оцінки 

ефективності збутової діяльності, який дозволяє вдосконалити процес оцінки на 

основі систематизації критеріїв управління збутовою діяльністю, та сприяє  

підвищенню продуктивності за допомогою кращого розуміння стосунків між 

покупцем і продавцем з використанням технологічного процесу для збільшення 

часу працівників збуту на творчі види діяльності та підвищення ефективності 

збутової діяльності в цілому. 

7. Зроблено висновок, що питання оцінки ефективності управління 

збутовою діяльністю промислових підприємств на момент дослідження лише 

опрацьовується вітчизняною наукою, тому відрізняється значною кількістю 

методологічних підходів та активними дискусіями серед науковців та фахівців-

практиків, що актуалізує необхідність подальшої розробки питань оцінки 

ефективності управління збутовою діяльністю підприємства. 

 

Результати дослідження за розділом 1 опубліковано у працях:  

(Терент’єва, 2013; Терент’єва та Череп, 2013; Терент’єва, 2014а; 

Терент’єва, 2014с; Терент’єва, 2014d; Терент’єва, 2015a; Терент’єва, 2015b; 

Терент’єва, 2016a; Терент’єва, 2016b; Терент’єва, 2017b; Терент’єва та Череп, 

2018а; Терент’єва та Іванов, 2018; Терент’єва, 2018с).  
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РОЗДІЛ 2  

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 

 

2.1. Аналіз чинників, що впливають на управління збутовою 

діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької області 

  

Система збутової діяльності підприємства машинобудівної галузі є одною 

з найскладніших та водночас найбільш чутливих до зміни зовнішнього 

середовища  його підсистем, тому що зміни, що відбуваються в зовнішньому 

середовищі, з досягненням якихось граничних характеристик призводять до 

порушення сформованих економічно ефективних пропорцій між елементами 

машинобудівного підприємства як складної виробничо-збутової системи. Під 

час аналізу чинників, що впливають на управління збутовою діяльністю 

машинобудівних підприємств, виділяють дві групи факторів: прямі і непрямі, 

причому різниця між факторами визначається саме характером впливу на 

конкретну виробничу систему факторів оточення, які вимагають прийняття 

різних управлінських рішень (рис. 2.1). 

Під «непрямим фактор» (або «некерованим фактором») при цьому 

розуміють ознаку непрямого (не безпосереднього) впливу  

колективу виробничого підприємства на конкретні зовнішні умови,  

в той час як прямі фактори є ознакою можливого прямого  

(безпосереднього) впливу колективу підприємства на умови зовнішнього 

середовища. 

Слід зазначити, що незважаючи на різноманітність машинобудівних 

підприємств, сучасна економічна наука виділяє наступні характеристики 

зовнішнього середовища, що є загальними для будь-якого підприємства галузі: 

складність;  рухливість;  невизначеність; обмеженість. 



84 

 

Рис. 2.1. Система факторів зовнішнього середовища підприємств 

машинобудівної галузі  

Примітка: розроблено автором  

 

Незважаючи на загальність наведеної класифікації чинників зовнішнього 

середовища, оцінка впливу чинників на виробничо-господарську діяльність є 

досить суб’єктивною, тому визначення факторів, які можуть впливати на 

результати діяльності підприємства, є першочерговою задачею в ході 

проведення аналізу зовнішнього середовища підприємства. 

Останнім часом під час аналізу системи чинників зовнішнього 

середовища машинобудівних підприємств найчастіше відбувається поділ всієї 

сукупності факторів за ознакою близькості оточення на макрооточення і 

мікрооточення. 

Комплекс взаємопов'язаних факторів зовнішнього середовища сучасні 

дослідники  визначають як складність зовнішнього середовища, розуміючи при 

цьому під складністю зовнішнього середовища наявність комплексу факторів, 

на які підприємство має реагувати, а також рівень варіативності кожного 

фактору.  
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Для характеристик циклічності елементів зовнішнього середовища 

машинобудівної галузі сучасні дослідники використовують різні 

характеристики, структури етапів і, що важливо, досить різні часові показники, 

але найчастіше під час аналізу циклічності використовують показники 

рухливості середовища, тобто швидкості, з якою відбуваються зміни в оточенні 

машинобудівного підприємства. Слід зазначити, що останнім часом досить 

багато як українських, так і зарубіжних авторів відзначають наростання 

швидкості змін, що пов’язане, перш за все, зі значним підвищенням швидкості 

розповсюдження і обробки інформації завдяки розвитку інформаційних 

технологій.  

Невизначеність елементів зовнішнього середовища характеризується  

імовірнісною величиною ризику, при цьому для кожного машинобудівного 

підприємства може буде розроблена унікальна складна класифікація ризиків. 

Найважливіші фактори прямого впливу зовнішнього середовища 

машинобудівної галузі відображені на рис. 2.2.  

 

Рис. 2.2. Найважливіші фактори прямого впливу зовнішнього середовища 

машинобудівної галузі  

Примітка: розроблено автором  
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Як видно з рис. 2.2, найважливішими факторами прямого впливу 

зовнішнього середовища є галузева приналежність; властивості та 

характеристики товару; інтероперабельність; конфігурація товару; структура 

потреб конкретного споживача; можливі форми об'єднань підприємств. 

Підприємства машинобудівної галузі є базовими для 

конкурентоспроможного розвитку інших галузей економіки як на 

національному, так і на регіональному рівнях.  

Запорізька область є одним з найбільш технологічно розвинених регіонів 

України зі значним науково-технічним та виробничим потенціалом, що 

обумовлює історично значну питому вагу підприємств області у промисловому 

виробництві країни. Область займає вигідне економіко-географічне положення, 

розташована у південно-східній частині України і межує з Херсонською, 

Дніпропетровською, Донецькою областями. Територія області займає 27,2 тис.  

кв. км, що становить 4,5% території України (Офіційний сайт Запорізької 

обласної державної адміністрації).  

Близькість до провідних металургійних виробництв зумовила 

орієнтованість машинобудування Запорізької області до металомісткого 

промислового виробництва. Регіон є провідним центром вітчизняного 

авіадвигунобудування, автомобілебудування, підйомно-транспортного та 

вантажного машинобудування, виробництва трансформаторів та іншої 

високотехнологічної продукції. У м. Запоріжжя розташовані такі всесвітньо 

відомі підприємства машинобудівної галузі з високотехнологічним 

виробництвом: 

1. АТ «Мотор Січ» – виробник авіадвигунів для літаків та вертольотів 

провідних авіакомпаній: КБ Антонова, Яковлєва, Туполєва, Берієва, Камова, 

Міля (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ»). 

2. ПрАТ «Запоріжтрансформатор») – єдиний в Україні виробник силових 

трансформаторів (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжтрансформатор»). 

3. ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» – виробник легкових 

автомобілів, є лідером на ринку України. Автомобілі, що виходять з конвеєру 
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запорізького автомобілебудівника, відповідають всім світовим стандартам 

якості та безпеки (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний 

завод»). 

АТ «Мотор Січ» є не тільки одним з найкрупніших підприємств 

машинобудівної галузі Запорізької області, але й лідером українського 

авіабудівництва. Основною продукцією підприємства є авіадвигуни для літаків 

та вертольотів, при цьому продукція АТ «Мотор Січ» історично відіграє значну 

роль у формуванні зовнішньоторговельного балансу Запорізької області, 

оскільки переважна кількість основної продукції підприємства виробляється  

для задоволення потреб закордонних споживачів, переважно з країн 

колишнього СНГ та окремих держав, що розвиваються. Втім, незважаючи на 

наявність попиту на основну продукцію підприємства, останні 20 років 

АТ «Мотор Січ» проводиться послідовна робота з диверсифікації виробничої та 

збутової діяльності з виходом підприємства на нові ринки, в тому числі у інші 

галузі машинобудівної промисловості, такі як виробництво автомобілів, 

запчастин та комплектуючих, випуск енергетичного обладнання, виробництво 

малої механізації для сільськогосподарських підприємств  тощо. ЗАТ «ІВЕКО – 

Мотор Січ», співзасновником якого є італійська компанія «ІВЕКО», випускає 

не тільки автомобілі, але й продукцію як для установки на українську техніку, 

так і для експорту (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ»).  

У Запоріжжі виробляються автомобілі потужністю від 70 до 110 к.с. , 

коробки передач та двигуни, але залежно від ринкового попиту передбачено 

розширення модельного ряду, в основному, за рахунок важких вантажівок для 

міжнародних перевезень, а також передбачається оновлення теперішнього 

сімейства малотоннажних авто новою моделлю, яка вже існує в парках інших 

країн Європи (Офіційний сайт Запорізької обласної державної адміністрації). 

Крім того, отримання сертифікату на літак АН-140 і його модифікацію 

АН-140-100 відкрило шлях до початку його експлуатації на авіаційних лініях 

України та за кордоном. Відбувається освоєння нових видів продукції, 

наприклад, турбохолодильного агрегату АТХ-55/50, електростанції 
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газотурбінної ЕГ-1000 та ін. (Офіційний сайт Запорізької обласної державної 

адміністрації).  

Проведення АТ «Мотор Січ» стратегічно важливої диверсифікації не 

тільки посилює позиції конкретного підприємства на ринку, але й вносить 

корективи в галузеву структуру машинобудування Запорізької області за 

рахунок розвитку підприємством нових конкурентоспроможних галузей 

машинобудування (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ»). 

Важливе місце в структурі машинобудування Запорізької області займає 

продукція ПрАТ «Запоріжтрансформатор». Це підприємство є одним з 

найбільших у світі виробників силових спеціальних трансформаторів. 

Продукція підприємства відповідає світовим стандартам якості та користується 

попитом на світовому ринку, що робить діяльність підприємства важливою для 

формування зовнішньоторговельного балансу Запорізької області. Більш того, 

специфіка виробленої продукції зумовлює активну зовнішньоекономічну 

діяльність підприємства, оскільки попит української енергетики недостатній 

для ефективного розвитку ПрАТ «Запоріжтрансформатор», однак історично 

споживачами продукції є переважно країни колишнього Радянського Союзу та 

країни, що розвиваються. Останнім часом ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

також здійснює стратегічні заходи з диверсифікації  виробництва, розширивши 

перелік продукції електричними реакторами для сонячних електричних 

станцій, підстанціями промислових підприємств тощо. Слід відзначити, що 

диверсифікація виробництва ПрАТ «Запоріжтрансформатор» значно посилює 

конкурентні позиції підприємства на міжнародному ринку, але здійснюється у 

межах одної електроенергетичної галузі машинобудівництва (Офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор»). 

Вагому роль у розвитку машинобудівної промисловості Запорізької 

області відіграє ВАТ «Український графіт» – провідний український виробник 

графітованих електродів для електросталеплавильних, руднотермічних та 

інших видів сталеплавильних печей, товарних вуглецевих мас для електродів 

Содерберга, футеровочних матеріалів на основі вуглецю для підприємств 
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металургійного, машинобудівного, хімічного та інших комплексів 

промисловості, які за підсумками всеукраїнського рейтингу 2000 р. були 

відзначені почесною нагородою «Вища проба» (Офіційний сайт 

ВАТ «Укрграфіт»). 

Одним з лідерів важкого машинобудування Запорізької області є 

ПрАТ «Запоріжкран», який зберігає лідерські позиції у виробництві кранів та 

підйомного обладнання не тільки в Україні, але взагалі у Східній Європі та 

країнах СНД (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжкран»).  

Значне місце в розвитку машинобудування займає також ВАТ «Рефма» – 

єдине в Україні підприємство з випуску холодильних машин різноманітної 

продуктивності (Офіційний сайт Запорізької обласної державної адміністрації). 

Таким чином, слід зазначити, що на момент дослідження Запорізька 

область мала значний потенціал щодо ефективного розвитку машинобудівної 

промисловості, в тому числі потужну науково-технічну та виробничу базу, 

значний людський капітал, а також іміджевий капітал, який зумовлює особливе  

положення Запорізької області в проведенні ефективної інтеграції української 

промисловості в світову економіку через виробництво унікальної 

високотехнологічної продукції: авіадвигунів, силових електричних 

трансформаторів, електричних реакторів для екологічно безпечних 

електростанцій тощо.  

Історично складена виробнича та науково-технічна база машинобудівної 

галузі Запорізької області, унікальний людський капітал, розвинута 

транспортна система та вигідне географічне положення зумовили важливе 

місце Запорізької області у розвитку українського машинобудування 

(Терент’єва, 2014b). За сучасних ринкових умов, не зважаючи на значні 

виклики зовнішнього середовища машинобудівна галузь Запорізької області 

зберігає своє значення для розвитку національного машинобудування та 

промисловості в загалі. Основні показники промислового розвитку Запорізької 

області за 2011–2017 рр. надані в табл. 2.1. 
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Таблиця 2.1  

Основні показники промислового розвитку   

Запорізької області за 2011–2017 рр.  

Показники  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Загальний обсяг 

реалізованої 

промислової 

продукції, млрд грн. 

70,60* 71,00* 75,84* 84,30* 130,80 143,20 187,80 

Частка в 

загальноукраїнському 

обсязі реалізації 

промислової 

продукції, % 

7,00 7,00 6,80 7,90 8,70 8,10 8,70 

Рейтинг серед регіонів 

України за обсягом 

реалізованої продукції 

4 4 3 3 3 4 3 

Електроенергія (частка 

від 

загальноукраїнського 

виробництва), % 

25,4 25 26 26,8 29,2 24,2 28,4 

Високовольтна 

апаратура (частка від 

загальноукраїнського 

виробництва), % 

26,6 31,1 48,1 65,3 74,3 70 70,9 

*За період січень-листопад поточного року 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт Головного управління 

статистики у Запорізькій області) 

 

Як бачимо з табл. 2.1, Запорізька область посідає значне місце в 

українській економіці. За досліджуваний період частка підприємств Запорізької 

області в загальноукраїнському обсязі реалізації промислової продукції лише в 

2013 р. зменшилась нижче 7% (6,8%). В 2011-2012 рр. частка підприємств 

Запорізької області в загальноукраїнському обсязі реалізації промислової 

продукції була незмінною (7%), у 2014 р. зросла до 7,9%,  у 2015 р. збільшилась 

до 8,7%., в 2016 р. знизилась до 8,1%  але в 2017 р. відновила значення  2015 р., 

що забезпечило області четверте (у 2011, 2012, 2016 рр.) та третє (у 2013, 2014, 

2015 та 2017 рр.) місця за обсягами реалізації промислової продукції серед 

регіонів України. Динаміка основних показників промислового розвитку 

Запорізької області в 2011–2017 рр. надана в табл. 2.2. 
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Таблиця 2.2 

Динаміка основних показників промислового розвитку   

Запорізької області в 2011–2017 рр.  
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Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт Головного управління 

статистики у Запорізькій області)  

 

З табл. 2.2 видно, що протягом досліджуваного періоду загальний обсяг 

реалізованої в Запорізькій області  промислової продукції поступово зростав. 

Найбільше зростання відбулося у 2017 р., коли загальний приріст реалізованої 

промислової продукції склав 131,15% (44,60 млн. грн.). Найменше зростання 

реалізації промислової продукції в Запорізькій області (100,57%) відбулося в 

2012 р., коли відносний показник зростання склав 100,57%.  
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Динаміка частки Запорізької області в загальноукраїнському обсязі 

реалізації промислової продукції більш складна та характеризується періодами 

стабільності (2012 р.), скороченням (2013, 2016 рр.) та зростанням (2014, 2015 

та 2017 рр.). В цілому, за досліджуваний період частка Запорізької області в 

загальноукраїнському обсязі реалізації промислової продукції зросла на 1,7%, 

що забезпечило зростання частки в загальноукраїнському обсязі реалізації 

промислової продукції до 8,7%. 

Реалізація окремих видів промислової продукції також не була 

стабільною. Частка електроенергії, виробленої підприємствами Запорізької 

області у загальноукраїнському обсязі скорочувалась у 2012 р. (на 0,4% від 

2011 р.) та 2016 р. (на 0,6% від 2015 р.), і зростала в 2013 р. (на 1% від 

загального продажу електроенергії), в 2014 р. (на 0,8% від 2013 р.), у 2015 р. (на 

2,4%) та у 2017 р. (на 4,2%), що забезпечило загальне зростання частки 

виробленої електроенергії на 1,7% за досліджуваний період.  

Виробництво високовольтної апаратури зростало протягом майже всього 

досліджуваного періоду, скоротившись лише в 2016 р. на 4,30% від показників 

2015 р. За досліджуваний період частка високовольтної апаратури, виробленої 

запорізькими підприємствами, зросла на 44,30% та склала 70,9% від 

загальноукраїнського обсягу. 

Таким чином, за результатами проведеного аналізу можна зробити 

висновки, що розвиток промисловості в цілому та машинобудування як одної з 

найбільш важливих для Запорізької області ресурсоутворювальних галузей в 

останні роки досить не стабільний та характеризується певними коливаннями, 

що підтверджує актуальність розробки заходів з підвищення ефективності 

збутової діяльності машинобудівних підприємств регіону. 

Аналізуючи фактори зовнішнього середовища, що мають вплив на 

формування збутової діяльності підприємств машинобудівної галузі в 

Запорізькій області, неможливо не відзначити значний вплив від посилення 

глобалізаційних процесів. 
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Глобалізація – це відносно нове, складне, об'єктивне, багатопланове 

явище, що знаходиться під управлінням лідерів-власників передових 

технологій, а безпосередньо участь у глобалізаційних процесах слід розглядати 

як новий, цілком визначений вид і рівень конкурентоспроможності 

(Стігліц, 2003).  

Суть процесу глобалізації полягає в активному формуванні нового 

механізму прийняття ключових рішень на наднаціональному рівні з новим 

складом учасників і зовсім іншим розкладом обов'язків і відповідальності між 

ними. Результатами глобалізації як процесу є:  

 поступове вирівнювання умов господарювання;  

 зближення національних та світових цін;  

 зниження зовнішньоторговельних бар'єрів під час реалізації товарів і 

послуг.  

При цьому власники виробництва інноваційного товару використовують 

процес глобалізації для підвищення власної конкурентоспроможності через 

зниження витрат виробництва у партнерів-суміжників та завоювання нових 

ринків за новими, жорсткими техніко-економічними стандартами. Слід 

зазначити, що процеси глобалізації мають високий вплив на розвиток 

машинобудівної промисловості Запорізької області, оскільки значна частина 

промислового виробництва області відноситься до високотехнологічних видів 

промислової продукції та вимагає активної участі підприємств у конкурентній 

боротьбі світового масштабу (Терент’єва та Череп, 2018b).  

На момент дослідження машинобудівна промисловість Запорізької 

області знаходилась під впливом цілого ряду зовнішніх факторів, які зумовили 

основні тенденції розвитку промислового виробництва, в тому числі – динаміку 

конкурентоспроможності продукції машинобудівних підприємств на 

зовнішньому та внутрішньому ринках (Терент’єва та Череп, 2018b; Корінєв, 

2014; Череп та Мартоян, 2014; Шмиголь та Павлюк, 2014; Шпак та Кирилич, 

2014; Лісова, 2013; Завербний та Дрималовська, 2012; Сухорська, 2012; 

Письмак, 2012; Герасимчук, 2008; Пилипчик, Оснач та Коваленко 2005).  
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Достатньо вагомими для розвитку машинобудівної промисловості 

Запорізької області слід вважати наслідки економічної та політичної кризи в 

Україні, що зумовили тимчасове зниження промислового виробництва. Аналіз 

динаміки виробництва продукції промисловими підприємствами Запорізької 

області в 2010–2016 рр. представлений на рис. 2.3. 

 

Рис. 2.3. Динаміка промислового виробництва в Запорізькій області в 

2010–2016 рр. (тис. грн.)  

Примітка: розроблено автором на основі (Головне управління статистики у 

Запорізькій області)  

 

Як видно з рис. 2.3, до 2013 р. промислове виробництво в Запорізькій 

області демонструє позитивні показники зростання, хоча в 2012 р. темп 

зростання (1,23% на рік) значно знизився порівняно з показником попереднього 

2011 р. (21,8%). Тенденція до зниження темпів зростання промислового 

виробництва  призвела до скорочення в 2013 р. промислового виробництва на 

4,43%, прискореного впливом політичних та економічних факторів (Головне 

управління статистики у Запорізькій області). Втім, вже в 2014 р темпи 

зростання не тільки досягли докризових, але й перебільшили їх, що забезпечило 

зростання виробітку промислової продукції в Запорізькій області на 24,05% 

порівняно з показниками минулого року (Головне управління статистики у 

Запорізькій області). 
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В 2015 р. темпи зростання промислового виробництва в області також 

збільшувалися: промисловими підприємствами області було вироблено 

продукції на 135314001,7 тис. грн., що на 38,34% більше, ніж в попередньому 

році. Але в 2016 р. в Запорізькій області зафіксовано зниження темпів 

зростання промислового виробництва, хоча динаміка промислового 

виробництва лишилася позитивною – порівняно з попереднім роком вартість 

виробленої промисловими підприємствами продукції зросла на 12,97% та 

досягла 152863247,8 тис. грн. (Головне управління статистики у Запорізькій 

області). Таким чином, після незначного (менш за 5%) спаду обсягів 

промислового виробництва в Запорізькій області в 2013 р. в досліджуваному 

періоді  обсяги промислового виробництва демонструють сталий зріст. Втім 

слід зазначити, що в 2016 р. темп приросту обсягів виробництва значно 

зменшився, що є негативною тенденцією і потребує додаткової уваги від 

спеціалістів та дослідників галузі. При цьому динаміка обсягів продукції 

підприємств машинобудівної промисловості Запорізької області, незважаючи 

на наявність спільних тенденцій, дещо відрізняється від динаміки 

промислового виробництва взагалі. Динаміка обсягів продукції підприємств 

машинобудівної промисловості Запорізької області в 2010–2016 рр. надана на 

рис. 2.4.  

 

Рис. 2.4. Динаміка обсягів продукції машинобудівної промисловості Запорізької 

області в 2010–2016 рр., (тис.  грн.) 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт Головного управління 

статистики у Запорізькій області)  



96 

Як бачимо з рис. 2.4, в 2011 р. ріст обсягів продукції підприємств 

машинобудівної промисловості Запорізької області досягнув 

3678892,3 тис. грн., що склало 28,92% від обсягів 2010 р. Але в 2012 р. 

спостерігалося незначне (0,1%) зниження обсягів продукції машинобудівної 

промисловості, тоді як загальний показник обсягів промислової продукції в цей 

період залишився позитивним (1,23%), хоча і продемонстрував тенденції до 

зниження темпів зростання (Головне управління статистики у Запорізькій 

області).  

В 2013 р. зниження обсягів продукції підприємств машинобудівної 

промисловості досягло 7,76% (1 271 494,6 тис. грн.) відносно показників 

минулого року, але в 2014–2015 рр. в Запорізькій області відбувся помітний 

зріст виробництва машинобудівної продукції на 2,63% та 27,4% відповідно. 

Завдяки підвищенню темпів зростання у 2014–2015 рр. в 2015 р. 

машинобудівним підприємствам Запорізької області вдалося не тільки 

досягнути докризових показників, але й перебільшити їх на 20,5%. Одночасно 

слід відзначити, що в 2016 р. знов відбулося зменшення обсягів продукції 

машинобудівних підприємств Запорізької області на 7,94%, що склало 

1568 837 тис. грн. Зниження обсягів виробництва машинобудівної продукції в 

2016 р. вказує, що на момент дослідження в Запорізькій області існують 

негативні тенденції щодо розвитку машинобудування (Офіційний сайт 

Головного управління статистики у Запорізькій області).  

Крім того, проведені дослідження показали, що за останні п’ять років не 

спостерігається сталих тенденцій розвитку машинобудівних підприємств в 

області. Аналіз обсягів виробництва продукції машинобудівної промисловості 

показав, що періоди зростання (2011 р., 2014–2015 рр.) змінюються періодами 

спаду обсягів (2012–2013 рр., 2016 р.), що відповідає маркетинговій концепції 

видатного вченого Ф. Котлера (2002) відносно турбулентного характеру 

світової економічної кризи у досліджуваному періоді. 

Втім, лінійний тренд виробництва машинобудівної продукції у 

Запорізькій області, що наданий на рис. 2.4 та описується функцією 
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y = 794892x + 1E+07, показав, що тенденція розвитку в цілому позитивна та 

вказує на зростання галузі, посилення ролі машинобудування у забезпеченні 

сталого розвитку області. 

Загальними причинами зниження обсягів виробництва, актуальними для 

більшості галузей української промисловості взагалі, спеціалісти Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України вважають переорієнтацію на інші 

ринки збуту; відсутність замовлень на внутрішньому ринку; високі тарифи на 

енергоресурси та залізничні перевезення; високі відсоткові ставки на кредитні 

ресурси (Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку та торгівлі 

України). Але на розвиток збутової діяльності машинобудівної галузі значний 

вплив мають також специфічні чинники, зумовлені особливостями розвитку 

машинобудування в даному регіоні. 

Вагомою причиною, яка обумовлює особливості сучасного стану збутової 

системи машинобудівних підприємств Запорізької області є історично 

зумовлені тісні інтеграційні зв’язки з підприємствами Російської Федерації. 

Запоріжжя є великим транспортним вузлом, розташованим на автомобільному 

шляху міжнародного значення «Москва-Сімферополь», а також великим 

залізничним вузлом залізничного напрямку «Москва-Сімферополь», що 

зумовлює легкість транспортного сполучення з російськими підприємствами. 

Крім того, високий ступінь інтеграції був досягнутий за часів Радянського 

Союзу, коли машинобудівні підприємства утворювали специфічні 

загальнонаціональні конгломерації, окремі підприємства яких інколи були 

значно територіально віддалені.  

Враховуючи особливості структури машинобудівної галузі Запорізької 

області та значний відсоток високотехнологічних унікальних виробництв, таких 

як виробництво авіадвигунів та важких трансформаторів, збереження історично 

складених господарських зв’язків з російськими підприємствами було цілком 

виправданим та ефективним, особливо на початкових етапах самостійного 

розвитку означених підприємств у ринковому середовищі. В той же час слід 

зазначити, що  орієнтація машинобудівних підприємств на національний ринок 
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будь-якої окремої країни значно підвищує ризики зовнішньоекономічної 

діяльності та збільшує залежність машинобудування регіону від міжнародних 

політичних та економічних факторів. Оскільки аналіз звітної документації 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» показав відсутність значимих змін у 

територіальній структурі продажів за останні п’ять років, в межах даного 

дослідження даний показник допустимо аналізувати як статичний (рис. 2.5).  

 

Рис. 2.5. Територіальна структура продажів продукції 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» (узагальнена)  

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор») 

 

Як показує аналіз територіальної структури продажів, наведений на 

рис. 2.5, в структурі продажів ПрАТ «Запоріжтрансформатор» поставки 

продукції в країни СНД в 2016 р. займали 90,7% загального продажу продукції 

підприємства, в той час як поставки продукції в країни далекого зарубіжжя не 

досягали 10% (9,3%), що вказує на значні вади географічної структури збуту 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор». Згідно з даними, наданими у річних звітах 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор», частка продажів  продукції на українському 

ринку не перевищує 25% в структурі продажів підприємства в сегменті країн 

СНД, що об’єктивно зумовлене специфікою продукції, що виробляється 

підприємством.  

Деталізація структури продажів продукції 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» в країни СНД в 2015–2017 рр. надана на 

рис. 2.6.  
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Рис. 2.6. Структура продажів ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

 у країнах СНД (2015 і 2017 рр.)  

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор») 

 

Як видно з рис. 2.6, найбільшим стратегічним споживачем підприємства в 

2015 р. була Російська Федерація, оскільки на поставки продукції 

підприємствам Російської Федерації в 2015 р. припадало майже дві третини 

обсягу продукції за показниками потужності (73%). Вагомими, але значно 

меншими були частки Казахстану (13%) та Білорусі (10%), в той час як частки 

інших споживачів не перевищували 1%.  

Станом на 2018 р. територіальна структура продажів істотно не 

покращилася. Частка ключового споживача – Російської Федерації –  

збільшилася на 4% та досягла 78% у загальній структурі продажів. Частка 

Казахстану збільшилася на 1%, в той час як частка Білорусі, навпаки, значно 

зменшилася (на 7%) та склала 3%. 

В цих умовах приєднання України до санкцій, що застосовуються до 

Російської Федерації провідними світовими державами на момент дослідження,  

значно збільшило збутові ризики підприємства, оскільки продукція 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» відноситься до високотехнологічної продукції 

енергетичної галузі, і підлягає санкційному обмеженню. Таким чином, вплив 

політичних факторів на збутову діяльність ПрАТ «Запоріжтрансформатор» за 

умов існуючої територіальної структури продажів слід визнати критичним та 
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таким, що вимагає негайного переосмислення збутової політики підприємства 

та пошуку і розвитку альтернативних ринків збуту.  

Таким чином, аналіз територіальної структури портфелю продажів 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» дозволив виявити значні вади, оскільки левова 

частина продажів продукції виявилася орієнтованою на російські підприємства, 

що значною мірою підвищило залежність досліджуваного підприємства від 

впливу негативних зовнішньоекономічних та політичних факторів. 

Значний негативний вплив політичні та зовнішньоекономічні фактори 

мають і на розвиток збутової діяльності АТ «Мотор Січ». Це підприємство 

історично має сталі зв’язки з підприємствами авіабудування Російської 

Федерації, а деякі найменування основної високотехнологічної унікальної 

продукції  підприємства – авіадвигунів – взагалі вироблялися виключно для 

потреб російського авіабудування, в тому числі для військового авіабудування, 

що зумовило високе значення впливу приєднання України до санкцій проти 

Російської Федерації на розвиток збутової діяльності АТ «Мотор Січ». 

Таким чином, аналіз територіальної структури збуту найбільших 

підприємств машинобудівної галузі Запорізької області виявив порушення 

територіальної структури збуту, що значно підвищила ризики негативних 

наслідків від зовнішньоекономічних та політичних ризиків. Водночас аналіз 

зовнішньоекономічних і політичних факторів показав, що в 2014–2016 рр. 

спостерігається значне погіршення зовнішньополітичної ситуації, пов’язане, 

насамперед, з загостренням політичних відносин між країнами «великої сімки» 

та Російською Федерацією. Імперські зазіхання Росії, що отримали реалізацію у 

окупації Автономної Республіки Крим, змусили демократичне суспільство до 

обмежувальних дій щодо Російської Федерації та впровадження до цієї країни 

так званих економічних санкцій. Одним з ключових обмежувальних факторів 

реалізованих санкцій стало обмеження доступу підприємств Російської 

Федерації до технологій та обладнання у деяких сферах, перш за все, у 

оборонній промисловості, авіабудуванні та енергетиці, тобто саме в тих галузях 
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машинобудування Запорізької області, що мають значення для розвитку 

регіону.  

Приєднання України до санкцій Євросоюзу, США та інших світових 

держав щодо Російської Федерації унеможливлює постачання значної частки 

продукції високотехнологічних підприємств Запорізької області, що є 

важливим негативним фактором, який значно впливає на розвиток збутової 

діяльності галузі в цілому та вимагає негайної розробки та впровадження 

ефективних сучасних методів оптимізації збутової діяльності підприємств 

машинобудівної промисловості Запорізької області. 

Крім того, аналіз зовнішнього середовища машинобудівної галузі виявив 

наступні негативні фактори, що також мають вплив на формування її збутової 

діяльності: 

1. Наявність недостатньо завантажених виробничих потужностей. Цей 

фактор актуальний майже для всіх підприємств галузі, але особливе значення в 

досліджуваному періоді він набув для ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний 

завод», оскільки через проблеми зі збутом підприємство вимушене було 

призупиняти випуск продукції. 

2. Жорстка конкуренція на внутрішньому ринку вітчизняних виробників 

машин та обладнання з іноземними. Для виробників машинобудівної і зокрема 

автомобільної продукції універсального призначення в умовах ринкового 

розвитку досить складно конкурувати з іноземними виробниками, оскільки 

вітчизняні підприємства щонайчастіше не мають достатніх коштів, 

кваліфікованого персоналу та позитивного досвіду для просування власної 

продукції на внутрішньому ринку. 

3. Негативні наслідки міжнародної трудової міграції. В 2014–2016 рр. в 

Україні продовжуються тенденції міграційного скорочення населення, яке 

найчастіше відбувається за рахунок кваліфікованих кадрів, що від’їжджають 

переважно в європейські країни, орієнтуючись на вищий рівень життя та оплати 

праці. 
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4. Зношеність основних виробничих фондів. Зношеність основних 

виробничих фондів машинобудівної галузі характерна не тільки для Запорізької 

області, але й взагалі для більшості країн пострадянського простору. На думку 

окремих авторів, оптимізація діяльності машинобудівних підприємств взагалі 

неможлива без кардинального поновлення їхньої матеріально-технічної бази, 

оскільки головна проблема щонайчастіше навіть не в фізичній зношеності 

основних фондів, а в їх моральному старінні, що призводить до зниження 

конкурентоздатності як продукції окремих підприємств, так і галузі в цілому.  

5. Негативні зміни характеристик кадрового потенціалу машинобудівних 

підприємств. Машинобудівні підприємства Запорізької області знаходяться під 

впливом негативних тенденцій, характерних для машинобудівної галузі 

більшості пострадянських країн. Простої та закриття підприємств галузі у 

період становлення національних економік та налагодження господарських 

зв’язків, недостатнє фінансування інноваційних розробок призвели до падіння 

іміджу інженерних та робочих професій машинобудівної галузі, в тому числі 

металообробних спеціальностей тощо. Інженерні спеціальності втратили 

популярність, що призвело до скорочення кількості учбових місць та молодих 

спеціалістів. Втрата популярності металообробних робочих професій призвела 

до зниження якості робочих кадрів та загального зниження кадрового 

потенціалу підприємств. Як результат на момент дослідження спостерігається 

значне старіння персоналу машинобудівних підприємств, виявляються грубі 

перекоси вікової структури персоналу та підвищується вірогідність настання 

кадрових ризиків.  

6. Значне погіршення інвестиційного клімату. Окремі терористичні акти, 

що були скоєні на території області підвищення ризику погіршення 

інвестиційного клімату в Запорізькій області. При цьому машинобудівний 

комплекс опинився у ситуації, коли декілька негативних факторів діють 

одночасно та мають синергетичні прояви, що посилило тенденцію до 

скорочення інвестицій в машинобудівні підприємства регіону. 
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Таким чином, підприємства машинобудівної галузі Запорізької області 

опинилися під впливом одночасно декількох негативних факторів, що мають 

вплив на формування збутової діяльності та мають тенденцію до утворення 

синергії, тобто до підсилення негативних наслідків дії факторів для 

підприємства. 

Немає сумнівів, що, враховуючи важливість машинобудівних 

підприємств для забезпечення конкурентоспроможності України на світовому 

ринку та нормалізації економічного стану країни, наявна ситуація потребує 

активних дій держави щодо зниження негативних наслідків від дій зовнішніх 

факторів, та організації ефективного ринкового механізму збутової діяльності 

машинобудівних підприємств Запорізької області. 

Слід зазначити, що організація ринкового механізму для формування 

виробничо-збутової політики підприємства можлива за кількома варіантами, 

але найбільшого поширення набули два підходи. Перший, заснований на 

самодостатності ринкових механізмів саморегулювання для забезпечення 

ефективної політики, найчастіше веде до зростання монополізації виробництва, 

що, в свою чергу, різко знижує конкурентоспроможність товару і виробництва і 

гальмує інноваційний розвиток. 

Другий підхід висуває на перший план активну роль держави в якості 

головного суб'єкта формування та реалізації пріоритетів машинобудівного 

розвитку (в США держава відіграє вирішальну роль в становленні нових видів 

машинобудівного виробництва). Лауреат Нобелівської премії Дж. Стігліц 

відзначав, що США проводять дуже сильну промислову політику, 

спрямовуючи до 25% загального обсягу кредитів на розвиток американських 

підприємств. Промислова політика в випадках, коли вона добре продумана і 

розроблена, є найважливішим стратегічним інструментом управління 

економікою, що дозволяє забезпечувати вирішення завдання досягнення 

економічного зростання з урахуванням фактора соціальної справедливості 

(Стігліц, 2003, с. 254).  
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На нашу думку, необхідна організація комплексного підходу, що 

складається з невід’ємних частин: ринку, необхідного для виникнення 

природного зв'язку «попит – пропозиція»; держави, яка повинна встановлювати 

правила ринкових дій. Встановлювані державою закони, податки, програми 

розвитку повинні припускати і направляти підприємницьку ініціативу в 

потрібному для суспільства напрямку; пошуку варіантів постійного виявлення 

змін потреб клієнта і швидкої реакції виробництва на ці зміни потреб, що 

потребує підвищення ефективності організації збутової діяльності 

машинобудівних підприємств. 

Таким чином, як показав аналіз факторів зовнішнього середовища, що 

мають вплив на формування збутової діяльності промислових підприємств 

машинобудівної галузі Запорізької області, на момент дослідження 

підприємства знаходились під впливом негативних факторів зовнішнього 

середовища.  

Найбільш значні негативні наслідки для машинобудівних підприємств 

мали зовнішньоекономічні та політичні фактори, оскільки основні 

ресурсоутворюючі машинобудівні підприємства регіону мають значні вади 

територіальної структури збуту, які в умовах приєднання України до задіяних 

світовою спільнотою санкцій щодо обмеження агресії Російської Федерації 

значно підвищують збутові ризики машинобудівних підприємств Запорізької 

області та зумовлюють необхідність розробки та впровадження сучасних 

ефективних заходів з оптимізації збутової діяльності (Терент’єва, 2017a). 

Слід зазначити також, що виявлена ситуація, на нашу думку, потребує 

активних дій держави задля стабілізації стану машинобудівної галузі 

Запорізької області, що знаходиться під впливом одночасно декількох 

негативних факторів зовнішнього середовища. В той же час аналіз показав, що 

на момент дослідження увага держави до проблем машинобудівної галузі була 

недостатньою. 

На нашу думку, сучасний стан збутової діяльності машинобудівних 

підприємств Запорізької області потребує невідкладних дій з оптимізації задля 
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забезпечення ефективного протистояння негативним факторам зовнішнього 

середовища та збереження конкурентоспроможності підприємств як на 

національному, так і на міжнародному ринках. 

 

 

2.2. Особливості формування збутової діяльності машинобудівних 

підприємств Запорізької області 

 

Як показали результати аналізу зовнішнього середовища машинобудівної 

промисловості Запорізької області, на момент дослідження машинобудівні 

підприємства регіону опинилося у досить складних умовах, які висувають 

підвищені вимоги до ефективності збутової діяльності підприємств.  

Аналіз машинобудівних підприємств області показав, що основу галузі 

складають високотехнологічні великі підприємства, становлення яких 

відбулося ще за часів командно-адміністративної системи. Це підприємства 

авіабудівної промисловості (АТ «Мотор Січ»), енергомашинобудування 

(ПрАТ «Запоріжтрансформатор»), транспортного (ПрАТ «Запорізький 

автомобілебудівний завод») та важкого (ПрАТ «Запоріжкран») 

машинобудування.  

Доля принципово нових машинобудівних підприємств, що виникли за 

умов ринкових відносин на території Запорізької області, в сукупному обсязі 

виробленої та реалізованої промислової продукції, на жаль, незначна. За 

критерієм розміру ці підприємства відносяться переважно до малих та середніх 

підприємств, а за критерієм призначення продукції – до підприємств, що 

виробляють товари масового вжитку. 

Основна маса продукції машинобудівних підприємств в Запорізькій 

області, як і раніше, виробляється великими підприємствами машинобудівної 

промисловості. Слід зазначити, що продукція найбільш вагомих для розвитку 

машинобудування в Запорізькій області  підприємств орієнтована переважно на 

промисловий ринок, тобто для подальшого використання у процесі 
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промислового виробництва, що відіграє важливу роль під час формування 

збутової діяльності підприємств. 

Проаналізуємо ключові особливості збутової діяльності машинобудівних 

підприємств, що мають найважливіший вплив на формування машинобудівної 

промисловості Запорізької області. 

АТ «Мотор Січ» є найбільшим підприємством в авіаційній промисловості 

України. Підприємство виробляє авіадвигуни для літальних апаратів. 

АТ «Мотор Січ»  відзначається повним циклом створення сучасних авіаційних 

двигунів, який включає розробку, виробництво і випробування, а також 

супровод в експлуатації і ремонтні роботиКрім виробництва авіаційної техніки 

АТ «Мотор Січ», використовуючи розвинену виробничу базу, займається 

випуском високоякісних промислових установок наземного пристосування, 

вт.ч. промислових газотурбінних приводів для енергетичних і 

газоперекачувальних установок, а також газотурбінних електростанцій і 

газоперекачувальних агрегатів з цими приводами.Якісна і надійнна продукція 

підприємства АТ «Мотор Січ» забезпечила її успішну експлуатацію більш ніж в 

100 країнах світу (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ»). 

АТ «Мотор Січ» є конкурентоспроможнім учасником світового ринку, що 

забезпечується високими технічними характеристиками продукції та 

сертифікованою виробничою базою. Виробництво і ремонт авіаційних двигунів 

підтверджен сертифікатами Авіаційного регістру Міждержавного авіаційного 

комітету (МАК) і Державної авіаційної служби України (Офіційний сайт 

АТ «Мотор Січ»). 

Поряд з високоякісним ремонтом в заводських умовах, фахівцями 

підприємства відпрацьовані технології відновлення двигунів середнім 

ремонтом в умовах експлуатації, із забезпеченням високої якості виконуваних 

робіт.Значний досвід розвитку і налагодження системи технічного супроводу 

авіадвигунів дозволяє АТ «Мотор Січ» забезпечити споживачам високоякісний  

сервіс практично в будь-якій географічній точці протягом всього терміну 

експлуатації продукції (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ»). 
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На момент дослідження спеціалісти АТ «Мотор Січ» активно розвивали 

напрями щодо розробки, ремонту та модернізації гелікоптерів в рамках 

реалізації власної вертолітної програми з метою заняття нової ринкової ніші. 

Результати цієї програми дають підставу стверджувати, що саме в цей час на 

базі АТ «Мотор Січ» створюється українське вертольотобудування: активно 

розвиваються напрямки з ремонту і модернізації існуючої техніки, а також з 

розробки та виготовлення нових вертольотів.  

Програма підприємства передбачає кілька етапів: від модернізації і заміни 

двигунів існуючих вертольотів до розробки і сертифікації вертольотів власної 

конструкції з подальшим запуском в серійне виробництво. Ідея запорізьких 

моторобудівників про створення українського вертольота підтримана на 

державному рівні (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ»). 

Підприємство працює в наукомісткій галузі з великими перспективами у 

майбутньому. За прогнозами Rolls-Royce, в період до 2020 року світові 

виробники вертольотів поставлять майже 17 тисяч нових вертольотів на 

загальну суму $ 140 млрд (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ»). При цьому 

підвищеним попитом будуть користуватися середні вертольоти, двигуни для 

яких відносяться до спеціалізації АТ «Мотор Січ».  

Основними стимулами зростання є:  

– необхідність обновлення авіапарку (43% вертольотів в світі 

експлуатації понад 25 років);  

– високі темпи економічного зростання у великих країнах, що 

розвиваються (Індія і Китай);  

– зростаюча доступність вертолітного транспорту.  

На частку марки «Мі» припадає понад 17% світового ринку вертольотів з 

турбовальними двигунами. 

АТ «Мотор Січ» є одним з основних постачальників авіадвигунів для 

цього парку вертольотів. Вертольоти марки «Мі» випуску минулих десятиліть 

мають величезний ринок ремонтних послуг і послуг з модернізації та ремонту 

цих машин. Високопрофесійні кадри, унікальна виробнича база, передові 
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технології дозволяють АТ «Мотор Січ» забезпечити високу якість і надійність 

продукції, що випускається. 

З метою визначення майбутніх пріоритетів розвитку підприємства, 

виконаємо аналіз структури продукції, реалізованої АТ «Мотор Січ» в 2012–

2016 рр. (табл. 2.3).  

Таблиця 2.3 

Структура продукції, реалізованої АТ «Мотор Січ» в 2012–2016 рр.  

Показники  2012 2013 2014 2015 2016 

Авіатехніка, в т.ч. 92,3 91,03 97,5 96 95,2 

Серійні авіаційні двигуни - 69,34 85,69 70,1 53 

Ремонтні авіаційні двигуни - 13,87 7,95 12,3 25,7 

Інша авіатехніка та вертольотна 

техніка - 

7,82 3,86 13,6 16,5 

Продукція загальнотехнічного 

призначення та ТНС 

7,7 8,97 2,5 4 4,8 

Разом 100 100 100 100 100 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ») 

 

Аналіз структури продукції, реалізованої АТ «Мотор Січ» в 2012–

2016 рр., дозволив встановити, що понад 90% реалізованої продукції 

підприємства складає продукція авіабудування. Частка авіабудівної продукції в 

загальному обсязі виробленої продукції змінюється в межах від 91,03% у 

2013 р. до 97,5% в 2014 р. 

Найбільш важливі структурні зміни відбулися за рахунок скорочення в 

обсязі реалізованої продукції частки серійних авіаційних двигунів з 85,69% у 

2014 р. до 53% в 2016 р. Скорочення реалізації серійних авіаційних двигунів 

змусило спеціалістів підприємства до активного просування продукції 

підприємства на інших напрямках, що призвело до збільшення як традиційного 

для підприємства сегменту – ремонтних авіаційних двигунів (з 7,95% в 2014 р. 

до 25,7% у 2016 р.), так й інноваційної продукції – вертолітної техніки (з 3,86% 

в 2014 р. до 16,3% в 2016 р.). Таким чином, в досліджуваному періоді структура 

продукції, реалізованої АТ «Мотор Січ», зазнала значних змін, пов’язаних з 
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негативним впливом на збутову діяльність підприємства політичних та 

зовнішньоекономічних факторів.   

Аналіз структури управління збутовою діяльністю АТ «Мотор Січ» 

показав, що структура управління належить до комбінованого типу з 

домінуванням рис лінійно-функціональної структури. Це пояснюється, перш за 

все, історично складеним лінійно-функціональним типом організаційної 

структури управління підприємством, характерним для більшості великих 

підприємств авіаційної та оборонної промисловості, що були створені і досягли 

розвитку за часів командно-адміністративної системи. 

Слід зазначити, що на момент дослідження АТ «Мотор Січ» знаходилося 

під впливом цілої низки негативних факторів, що значною мірою впливають на 

ефективність діяльності підприємства.  

Найбільш вагомі негативні фактори, які призвели до зниження обсягу 

виробництва: тривалий процес з забезпечення імпортозаміщення матеріалів і 

комплектуючих; часткова втрата зовнішніх ринків, зумовлена впливом 

політичних та зовнішньоекономічних факторів; втрата контролю над філією в 

м. Сніжне Донецької області внаслідок дій терористичних організацій тощо. 

В 2015 р. темп зростання обсягу виробництва в порівнянних цінах до 

2014 р. складав лише 87,6%.  

З метою оцінки ефективності управління збутовою діяльністю 

підприємства, дослідимо докладніше основні показники фінансово-

господарської діяльності АТ «Мотор Січ» в 2013–2017 рр., надані у табл. 2.4.  

Таблиця 2.4  

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «Мотор Січ» в 

2013–2017 рр., тис. грн.  

Показник  2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Чистий доход (виручка) від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг)  

8583924 9 744 277 13780092 10546207 15150429 

Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, 

послуг)  

4974227 4 618 516 4 873 251 4217243 6687998 

Витрати на збут  446726 564 878 803 763 779587 896893 
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Продовження табл. 2.4 
1 2 3 4 5 6 

Чистий прибуток  -2109113 1 547 443 3 536 767 1964443 3104174 

Збутові витрати на одну 

гривню чистого прибутку 

0 0,37 0,23 0,4 0,29 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ») 

 

Основні характеристики динаміки фінансово-господарської діяльності 

АТ «Мотор Січ» в 2013–2017 рр. надані у табл. 2.5. 

Таблиця 2.5  

Основні характеристики динаміки фінансово-господарської  діяльності 

АТ «Мотор Січ» в 2013–2017 рр., тис. грн. 

Показник Абс.  

2014/ 

2013 

Відн. 

2014/ 

2013 

Абс.  

2015/ 

2014 

Відн. 

2015/ 

2014 

Абс.  2016/ 

2015 

Відн. 

2016/ 

2015 

Абс.  

2017 

/2016 

Відн. 

2017 

/2016 

Чистий доход 

(виручка) від 

реалізації 

продукції  1 160 353 13,52 4 035 815 41,42 -3 233 885 -23,47 4604222 43,66 

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг)  -355 711 -7,15 254 735 5,52 -656 008 -13,46 2470755 58,59 

Витрати на збут  118 152 26,45 238 885 42,29 -24 176 -3,01 117306 15,05 

Чистий 

прибуток  3 656 556 173,37 1 989 324 128,56 -1 572 324 -44,46 1139731 58,02 

Збутові витрати 

на одну гривню 

чистого 

прибутку 0,58 176,19 -0,14 -37,84 0,17 73,91 -0,11 -27,5 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ») 

 

Як показує аналіз основних показників фінансово-господарської 

діяльності АТ «Мотор Січ», наданих в табл. 2.4 та 2.5, в 2013–2015 рр. виручка 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) постійно зростала: в 2013 р. 

виручка підприємства зросла на 655 548 тис. грн., в 2014 р. – на 1 160 353 

тис. грн., в 2015 р. – на 4 035 815 тис. грн., що дало змогу підприємству станом 

на 31.12.2015 р. досягнути показників 13 780 092 тис. грн. В 2016 р. під 

впливом цілої низки негативних факторів виручка від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) скоротилась на 3 233 885 тис. грн. та склала 10 546 207 
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тис.  грн., однак вже в 2017 р. підприємству вдалося забезпечити позитивний 

приріст виручки, яка збільшилася за рік на 4 604 222 тис. грн., та на 

01.01.2018 р. склала 15 150 429 тис. грн. Незважаючи на зниження виручки у 

2016 р., в цілому за досліджуваний період приріст виручки від реалізації  

продукції позитивний: виручка підприємства за період 2013–2017 рр. зросла на 

6 566 505 тис. грн., або на 76,5%. 

Собівартість реалізованої продукції зростала у 2015 та 2017 рр. на 

254 735 тис. грн. та 2 470 755 тис. грн. відповідно, при цьому зростання 

собівартості супроводжувало зростання обсягу продажів. Слід зазначити, що 

темпи зростання собівартості у 2015 р. були значно меншими за теми зростання 

собівартості, що забезпечило зростання прибутку підприємства. В 2017 р. 

темпи зростання собівартості були дещо більшими за темпи зростання доходу. 

Зниження собівартості продукції АТ «Мотор Січ» у 2014 р. відбулося на тлі 

зростання виручки, що позитивно характеризує управлінську діяльність зі 

скорочення собівартості продукції. У 2016 р. собівартість скоротилася на 

13,46% (656 008 тис. грн.) в той час, як виручка підприємства скоротилася на 

23,47%, що є ознакою тенденції до скорочення прибутковості підприємства. 

Перебільшення темпів скорочення виручки над темпами скорочення 

собівартості вказує на можливість реалізації песимістичного сценарію розвитку 

підприємства та вимагає додаткових управлінських зусиль задля підвищення 

ефективності діяльності. 

Аналіз витрат на збут показав, що в досліджуваному періоді витрати на 

збут переважно зростали: в 2014 р. – на 26,45%, в 2015 р. – на 42,29%, в 2017 р. 

– на 15,05%. Лише в 2016 р. витрати на збут скоротилися на 3,01% на фоні 

скорочення виручки на 23,47%, що є ознакою скорочення ефективності 

збутової діяльності. Значне перевищення темпів скорочення виручки над 

темпами скорочення витрат на збут вимагає невідкладної розробки заходів з 

підвищення ефективності збутової діяльності.  

Як показують результати проведеного аналізу, специфіка організації 

збутової діяльності підприємства зумовлена специфікою його базової продукції 
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та об’єктивними історичними факторами розвитку підприємства. На момент 

проведення дослідження головним завданням збутового підрозділу 

підприємства слід вважати пошук нових покупців для товарів та послуг, що 

виробляються підприємством. 

Специфіка товарів та послуг, що виробляються підприємством, зумовила 

також і специфічні методи просування продукції. Найефективнішим методом 

просування існуючої продукції на нові ринки на АТ «Мотор Січ» вважають 

виставкову діяльність. 

В 2014 р. чистий прибуток підприємства збільшився на 3 656 556 тис. грн 

та склав 1 547 443 тис. грн. Позитивна динаміка зберігалась і наступного року, 

внаслідок чого чистий прибуток АТ «Мотор Січ» збільшився на 

1 989 324 тис. грн., і на 01.01.2016 р. склав 3 536 767 тис. грн. В 2016 р. чистий 

прибуток підприємства значно скоротився (на -1 572 324 тис. грн.) та склав 

1964 443 тис. грн., але вже в 2017 р. збільшився на 58,02% та дістав показника 

3 104 174 тис. грн. 

Аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності 

АТ «Мотор Січ» показав, що в досліджуваному періоді динаміка діяльності 

нестабільна, втім додатковий аналіз дозволив виявити позитивний тренд 

(лінійне наближення) динаміки доходу підприємства, що виражається 

рівнянням y = 1E+06x+7E+06 за достовірністю апроксимації R² = 0,63 (рис. 2.7).  

 

Рис. 2.7. Динаміка доходу АТ «Мотор Січ» в 2013–2017 рр., тис. грн. 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ») 
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Проаналізуємо детальніше основні показники діяльності 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» – найкрупнішого підприємства енергетичного 

машинобудування Запорізької області. 

Як відзначалося раніше, специфіка виробленої продукції зумовлює 

орієнтацію підприємства на зовнішні ринки, при цьому вся продукція 

підприємства ПрАТ «Запоріжтрансформатор» сертифікована та відповідає 

світовим стандартам: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 

3834-2:2005 (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжтрансформатор»). Як показує 

дослідження збутової діяльності підприємства, на момент дослідження 

підприємство входило до десятки найбільших в світі виробників 

трансформаторів, поставляючи продукцію у 87 країн світу. Основні ринки 

збуту продукції ПрАТ «Запоріжтрансформатор» (за країнами) надані у 

табл. 2.6. 

Таблиця 2.6  

Основні ринки збуту продукції ПрАТ «Запоріжтрансформатор» (за країнами) 

2007–2015 рр. 

Стадія 

розробки  

Країни 

Р
и

н
к
и

 п
р
и

су
тн

о
ст

і 

Америка: Аргентина, Болівія, Бразилія, Канада, Чилі, Колумбія, Куба, 

Мексика, Нікарагуа, Парагвай, Перу, Уругвай 

Африка: Алжир, Ангола, Гана, Гвінея, Гвінея-Бісау, Єгипет, Лівія, Малі, 

Марокко, Мозамбік, Нігерія, Сомалі, Туніс, Уганда, Ефіопія 

Європа: Албанія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Чехія, 

Фінляндія, Угорщина, Німеччина, Греція, Ісландія, Македонія, Польща, 

Румунія, Словаччина, Сербія, Швейцарія, Туреччина, Литва, Латвія, 

Естонія 

Країни СНД: Україна, Росія, Казахстан, Грузія, Узбекистан, Туркменістан, 

Таджикистан, Вірменія, Киргизстан, Білорусь, Молдова, Азербайджан 

Близький Схід: Ірак, Іран, Кувейт, ОАЭ, Сирія 

Азія: Афганістан, Бангладеш, Камбоджа, Китай, Індонезія, Йорданія, Лаос, 

Малайзія, Монголія, М’янма, Непал, Північна Корея, Пакистан, Шрі-Ланка, 

В'єтнам, Йомен 

Нові ринки  США, Іспанія, Венесуела, Індія, Гватемала, Кенія, Саудівська Аравія 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор»). 
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На момент дослідження ПрАТ «Запоріжтрансформатор» є найбільшим 

трансформаторним підприємством не тільки у СНД, але в цілому у Європі. На 

ринку СНД підприємство займає виключне положення, маючи близько 50% 

ринкової долі. 

Ринкова частка ПрАТ «Запоріжтрансформатор» у світі  

визначається як і3% у сегменті силових трансформаторів та  

шунтуючих реакторів з рідким діелектриком на класи напруги  

220–750 кВ (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжтрансформатор»). Регіональна 

структура продажів трансформаторного обладнання 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» за період 2005–2015 рр. (узагальнена) надана 

на рис. 2.8.  

 

Рис. 2.8. Регіональна структура продажів (за кількістю) в 2005–2015 рр., %  

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор») 

 

Як показує аналіз регіональної структури продажів, наданий на рис. 2.8, 

на внутрішній український ринок підприємством поставляється біля 17% 

виробленої продукції. Більш ніж 2/3 продажів (77%) забезпечують  

країни СНД, і лише біля 6% приходиться на країни далекого зарубіжжя. 

Розгорнутий аналіз регіональної структури продажів трансформаторного 

обладнання ПрАТ «Запоріжтрансформатор» в 2005–2015 рр. за країнами надано 

у табл. 2.7.  
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Надана у табл. 2.7 деталізація структури продажів у країни СНД 

дозволила виявити, що головним споживачем продукції 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» серед країн СНД була Російська Федерація, яка 

в досліджуваному періоді забезпечувала 55,75% обсягу продажів у країни СНД 

за кількістю одиниць, та 69,67% – за потужністю.  

Таблиця 2.7  

Деталізація регіональної структури продажів трансформаторного 

обладнання ПрАТ «Запоріжтрансформатор» в 2005–2015 рр. 

Країна 

Кіль-

кість, 

од. 

Потуж- 

ність, 

МВА 

Частка 

регіональ- 

них 

продажів за 

кількістю, % 

Частка 

регіональних 

продажів за 

потужністю, % 

Частка 

світових 

продажів за 

кількістю, % 

Частка 

світових 

продажів за 

потужністю, 

% 

Поставки до країн СНД 

Україна 827 34 063 18,52 12,07 17,42 10,63 

Росія 2 490 196 607 55,75 69,67 52,45 61,38 

Узбекистан 57 3 508 1,28 1,24 1,2 1,1 

Грузія 49 2 768 1,1 0,98 1,03 0,86 

Туркменістан 60 1 046 1,34 0,37 1,26 0,33 

Казахстан 727 34 228 16,28 12,13 15,31 10,69 

Білорусь 102 2 727 2,28 0,97 2,15 0,85 

Вірменія 30 841 0,67 0,3 0,63 0,26 

Азербайджан 113 5 977 2,53 2,12 2,38 1,87 

Киргизстан 11 446 0,25 0,16 0,23 0,14 

Взагалі по 

СНД 4466 282 211 100 100 94,08 88,1 

Індія 110 16 337 39,15 42,87 2,32 5,1 

В’єтнам 27 3 491 9,61 9,16 0,57 1,09 

Іран 60 6 766 21,35 17,75 1,26 2,11 

Аргентина 15 3 792 5,34 9,95 0,32 1,18 

Литва 24 2 075 8,54 5,44 0,51 0,65 

Єгипет 17 2 215 6,05 5,81 0,36 0,69 

США 7 891 2,49 2,34 0,15 0,28 

Іспанія 11 1 095 3,91 2,87 0,23 0,34 

Гватемала 6 380 2,14 1 0,13 0,12 

Болгарія 4 1 068 1,42 2,8 0,08 0,33 

Взагалі по 

країнах 

далекого 

зарубіжжя 281 38 110 100 100 5,92 11,9 

Взагалі 4747 320321 100 100 100 100 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор») 



116 

Частка Російської Федерації у загальному обсязі продажів продукції 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» була у 2015 р. 52,45% від загального обсягу 

продажів за кількістю, та 61,38% – за потужністю. 

Слід зазначити, що значна частка російських споживачів у портфелі 

продажів ПрАТ «Запоріжтрансформатор» значно збільшує політичні та 

зовнішньоекономічні ризики підприємства, оскільки прийняті світовими 

країнами та підтримані Україною санкції щодо Російської Федерації 

обмежують в тому числі доступ Росії до технологій та обладнання енергетичної 

сфери, що ускладнює  укладання нових договорів з російськими 

підприємствами, які на момент дослідження є стратегічними споживачами 

основної продукції підприємства. Таким чином, аналіз регіональної структури 

збуту ПрАТ «Запоріжтрансформатор» виявив значні недоліки регіональної 

структури збуту, які призвели до значного підвищення можливості настання 

ризиків, викликаних дією політичних та зовнішньоекономічних факторів, які 

можуть мати значний негативний вплив на ефективність збутової діяльності 

підприємства (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжтрансформатор»). 

В той же час, аналіз збутової діяльності ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

дозволив виявити, що останнім часом підприємством реалізуються заходи щодо 

оптимізації структури портфелю продажів та просування продукції на нові 

ринки. 

Одним з найуспішніших кроків підприємства слід вважати ефективне 

просування продукції підприємства на ринку генерації сонячної енергії, який є 

одним з найперспективніших (за темпами зростання) ринків енергетичної 

галузі. За останні роки підприємством були отримані референції щодо 

постачання генераторів на сонячні електростанції Іспанії та Сполучених Штатів 

Америки, що свідчить про опанування ПрАТ «Запоріжтрансформатор» не 

тільки ринків обладнання для сонячних електростанцій «Старого Світу», але й 

досить перспективного сегменту сонячної енергетики американського 

енергетичного ринку, що дозволить значно зменшити вплив негативних 

зовнішніх факторів на підприємство за рахунок зниження вагомості 
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стратегічного споживача в регіональній структурі продажів підприємства в 

майбутніх періодах. Ключові проекти ПрАТ «Запоріжтрансформатор» у країнах 

далекого зарубіжжя у 2007–2017 рр. надані у табл. 2.8. 

Таблиця 2.8  

Ключові проекти ПрАТ «Запоріжтрансформатор» у країнах далекого зарубіжжя  

Країна   Замовник / проект  (2007–2015 рр.) Кіль-

кість, 

од. 

Загальна 

потуж-

ність, 

MВA 

США   Сонячні електростанції Solana і Mojave – трансформатори 

200 MВА і 58 MВA, 230 кВ 

7 891 

Felman Production –  трансформатор 9 MВA, 13,8 кВ 

Індія   Power Grid Corporation of India  LTD – постачання  

шунтуючих реакторів потужністю 80–110 МВАр і 

автотрансформаторів потужністю 500 МВА, 765 кВ 

67   11 120 

Іспанія   Сонячні електростанції Helioenergy 1&2, Solacor 1&2, Helios 

1&2 and Solaben 2&3 – постачання трансформаторів 62 

МВА, 220 кВ  і 132 кВ 

8 495 

Іран   Різні підстанції (через компанію MAPNA) – постачання 

автотрансформаторів 400 MВA / 400 кВ, трансформаторів 

315 MВA / 145 кВ;  трансформаторів 200 MВA / 400 кВ і 200 

MВA / 220 кВ  

Електростанція Iran LNG – постачання автотрансформаторів 

400 MВA, 400 кВ 

27 5 835 

В’єтнам   Electricity of Vietnam (EVN) – постачання 

автотрансформаторів 150 МВА, 500 кВ і шунтуючих 

реакторів 60 МВАр – 128 МВАр 

16 2 118 

Гватемала   Феронікелевий комбінат «Фенікс»  – постачання 

трансформаторів 100 MВA / 34,5 кВ 

2 200 

Кенія   Геотермальна електростанція Olkaria I, IV Geothermal  – 

постачання генераторних трансформаторів 90 MВA, 220 кВ 

4 360 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор») 

 

З табл. 2.8 бачимо, що підприємство ПрАТ «Запоріжтрансформатор» веде 

активну роботу з розширення ринків збуту та вирівнювання перекосів 

територіальної структури збуту. Територіальна структура збуту, надана у 

табл. 2.8, дозволяє виявити серед ринків продажів 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» не тільки традиційни країни – споживачі 

(США, Іспанія). Але й засвоєння нових зростаючих ринків (Індія. Гватемала, 

Кенія). 
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Для оцінки ефективності управління збутовою діяльністю підприємства 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор», наведемо основні показники фінансово-

господарської діяльності в 2013–2017 рр. (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9  

Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» в 2013–2017 рр., тис. грн. 

Показники  2013 2014 2015 2016 2017 

Чистий доход (виручка) від 

реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг)  

2 717 510 1 365 102 1 095 288 2 352 247 2311462 

Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, 

послуг)  

1785380 930 539 833 603 1193745 1403689 

Витрати на збут  142845 104 033 85 031 104764 174812 

Чистий прибуток  329180 -2 282 248 -2 668 586 -931245 -469727 

Збутові витрати на одну 

гривню чистого прибутку 

0,43 -0,05 -0,03 -0,11 -0,37 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор») 

 

Основні характеристики динаміки фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» в 2013–2017 рр. надані у табл. 2.10.  

Таблиця 2.10  

Основні характеристики динаміки фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» в 2013–2017 рр.  

Показники 

Абс. 2014/ 

2013 

Відн. 

2014/ 

2013 

Абс.  

2015/ 

2014 

Відн. 

2015/ 

2014 

Абс.  

2016/ 

2015 

Відн. 

2016/ 

2015 

Абс.  

2017 

/2016 

Відн. 

2017 

/2016 

Чистий доход (виручка) 

від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг)  -1 352 408 -49,77 

-269 

814 

-

19,77 

1 256 

959 114,76 -40785 -1,73 

Собівартість 

реалізованої продукції 

(товарів, послуг)  -854 841 -47,88 -96 936 

-

10,42 360 142 43,2 209944 17,59 

Витрати на збут  

-38 812 -27,17 -19 002 

-

18,27 19 733 23,21 70048 66,86 

Чистий прибуток  

-2 611 428 793,31 

-386 

338 16,93 

1 737 

341 34,9 461518 

-

49,56 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор») 
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Як показує аналіз основних показників фінансово-господарської 

діяльності ПрАТ «Запоріжтрансформатор», наданих в табл. 2.9 та 2.10, в 2013–

2015 рр. виручка  підприємства демонструвала від’ємні показники зростання.   

В 2014 р. виручка зменшення виручки досліджуваного підприємства 

досягло 1 352 408 тис. грн., а загальний показник виручки на кінець року склав 

1 365 102 тис. грн. В 2015 р. виручка підприємства скоротилася ще на 

269 814 тис. грн., що забезпечило отримання на кінець року 1 095 288 тис. грн. 

виручки.   

Задля запобігання негативним тенденціям, які викликали значне 

скорочення обсягу продажів підприємством, була розроблена ефективна 

антикризова політика, реалізація якої дозволила значною мірою нейтралізувати 

вплив негативних зовнішніх факторів на результати діяльності 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор». Це дозволило підприємству в 2016 р. 

продемонструвати позитивну динаміку зростання чистого доходу, що 

збільшилася протягом 2016 р. на 1 256 959 тис. грн., досягнувши на кінець року 

показника 2 352 247 тис. грн. В 2017 р. спостерігалося незначне (1,73%) 

зменшення виручки. Незважаючи на позитивну динаміку 2016 р., загальна 

динаміка виручки ПрАТ «Запоріжтрансформатор» в досліджуваному періоді 

залишилася негативною, оскільки за період 2013–2017 рр. виручка 

підприємства скоротилася на 406 048 тис. грн. та склала на кінець періоду 85% 

від показників 2013 р. 

У періоді 2013–2015 рр. собівартість продукції 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» також поступово скорочувалась: на 

854 841 тис.  грн. в 2014 р. та на 96 936 тис. грн. в 2015 р. В 2016 р. собівартість 

продукції зросла на тлі зростання виручки, до того ж темпи зростання 

собівартості (143,20%) були значно  нижчими за темпи зростання виручки 

(214,76%), що позитивно характеризує нові тенденції розвитку підприємства. 

Але вже в 2017 р. ситуація дещо змінилася, оскільки зростання собівартості на 

17,59% відбулося на тлі скорочення виручки, що є ознакою негативних 

тенденцій. Значні розбіжності динаміки свідчать про нестабільний стан 
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підприємства та розвиток кризових явищ, що потребує додаткової уваги 

фахівців управлінської діяльності. 

Витрати на збут ПрАТ «Запоріжтрансформатор» скорочувались протягом 

2013–2015 рр.: в 2014 р. витрати на збут скоротилися на 38 812 тис. грн., в 

2015 р. – на 19 002 тис. грн. Зростання витрат на збут спостерігалося останні 

два роки: в 2016 р. витрати на збут зросли на 19 733 тис. грн. та склали 

104 764 тис. грн., а в 2017 р. зріст витрат на збут був досить значним – на 

70 048 тис. грн., або на 66,86%, хоча слід відзначити, що темп зростання витрат 

на збут був значно нижчий за темп зростання виручки, що позитивно 

характеризує антикризову політику підприємства 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» в кінці досліджуваного періоду. 

Чистий прибуток ПрАТ «Запоріжтрансформатор» також знижувався 

майже на всьому досліджуваному періоді: в 2013 р. чистий прибуток 

підприємства скоротився на 870 750 тис. грн., в 2014 р. – на 2 611 428 тис. грн., 

а в 2015 р. – на 386 338 тис. грн. Позитивна динаміка показників чистого 

прибутку виявлена лише в останні два роки: в 2016 р., коли показник чистого 

прибутку підприємства зріс на 1 737 341 тис. грн., та в 2017 р., коли показник 

чистого прибутку збільшився ще на 461 518 тис. грн. Втім, цього зростання 

виявилося недостатньо для отримання позитивних результатів прибутку, і за 

результатами господарювання в 2017 р. ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

отримало 469 727 тис. грн. збитків.  

Таким чином, аналіз основних фінансово-економічних показників 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» дозволив встановити, що під впливом 

негативних зовнішніх факторів підприємство протягом майже всього 

досліджуваного періоду демонструвало негативну динаміку фінансово-

господарської діяльності підприємства за більшістю показників.  

Лише в 2016-2017 рр., завдяки впровадженій керівництвом підприємства 

ефективній антикризовій політиці, відбулися важливі зміни, які зумовили   

позитивну динаміку ряду важливих показників, в т.ч. виручки, собівартості, 
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чистого прибутку, що дозволило вирівняти загальний тренд чистого доходу 

підприємства (рис. 2.9). 

 

Рис. 2.9. Динаміка доходу ПрАТ «Запоріжтрансформатор»  

в 2013–2017 рр., тис. грн. 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор») 

 

Аналіз чистого прибутку підприємства показав, що незважаючи на 

позитивну динаміку чистого прибутку у 2016 р. підприємство на кінець 

досліджуваного періоду залишається збитковим (чистий збиток 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» на 01.01.2017 становив 931 245 тис. грн.). 

Втім, як показали результати аналізу, на момент дослідження 

підприємство демонструє ознаки кризових явищ та потребує розробки заходів 

щодо оптимізації управління збутовою діяльністю. 

Проаналізуємо також основні показники збутової діяльності 

підприємства ПрАТ «Запоріжкран». ПрАТ «Запоріжкран» – спеціалізований 

завод з випуску мостових, козлових і кранів спецпризначення, лідер у 

виробництві кранів та кранового обладнання в Східній Європі і країнах СНД 

(Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжкран»). У 2011 р. компанією «Konecranes» був 

ініційований проект створення промислового парку на території 

ПрАТ «Запоріжкран».  

Промисловий парк об'єднує на території ПрАТ «Запоріжкран» виробничі 

та інші підприємства за допомогою загальної інфраструктури та взаємної 
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виробничої кооперації, що дозволяє всім учасникам промислового парку 

заощадити на інфраструктурних витратах, більш ефективно організувати 

промислове виробництво і логістику (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжкран»). 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «Запоріжкран» в 2013–2017 рр. надані у табл. 2.11. 

Таблиця 2.11  

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Запоріжкран» в 

2013–2017 рр., тис. грн.  

Показники  2013 2014 2015 2016 2017 

Чистий доход (виручка) від 

реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг)  
222621 151599 218281 343357 361709 

Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, 

послуг)  

186102 106192 126749 212921 249191 

Витрати на збут  7390 4573 6569 7293 8042 

Чистий прибуток  -37611 -243917 -136290 -25051 -28374 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжкран») 

 

Основні характеристики динаміки фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «Запоріжкран» в 2013–2017 рр. надані у табл. 2.12. 

Таблиця 2.12  

Основні характеристики динаміки фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «Запоріжкран» в 2013–2017 рр. 

Показники 

Абс.  

2014/ 

2013 

Відн. 

2014/ 

2013 

Абс.  

2015/ 

2014 

Відн. 

2015/ 

2014 

Абс.  

2016/ 

2015 

Відн. 

2016/ 

2015 

Абс.  

2017 

/2016 

Відн. 

2017 

/2016 

Чистий доход 

(виручка) від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт)  -71 022 -31,9 66 682 43,99 125 076 57,3 18352 5,34 

Собівартість 

реалізованої 

продукції (товарів, 

послуг)  -79 910 -42,94 20 557 19,36 86 172 67,99 36270 17,03 

Витрати на збут  -2 817 -38,12 1 996 43,65 724 11,02 749 10,27 

Чистий прибуток  -206 306 -548,53 107 627 -44,12 111 239 -18,38 -3323 -11,71 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжкран») 
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Як показує аналіз основних показників фінансово-господарської 

діяльності ПрАТ «Запоріжкран», наданих у табл. 2.11 та табл. 2.12, в 2013 р. 

спостерігалася позитивна динаміка, що призвела до збільшення виручки на 

55 700 тис. грн. В 2014 р. відбулося скорочення виручки підприємства майже на 

третину (31,90% від рівня минулого року), внаслідок чого показник виручки 

склав 151 599 тис. грн. В 2015, 2016 та 2017 рр. виручка підприємства 

поступово збільшувалася (на 66 682 тис. грн., 125 076 тис. грн. та 

18 352 тис. грн. відповідно), що дозволило на кінець досліджуваного періоду 

досягти показника 361 709 тис. грн., або 162% від рівня 2013 р. Аналіз динаміки 

доходу ПрАТ «Запоріжкран» наданий на рис. 2.10. Як видно з рис. 2.10, після 

зниження показників чистого доходу в 2014 р. динаміка досить позитивна, а 

лінійний тренд, що описується формулою y = 46993x + 118533 (коефіцієнт 

достовірності R² = 0,6863), вказує на позитивні тенденції у динаміці чистого 

доходу ПрАТ «Запоріжкран». Собівартість виробленої продукції 

ПрАТ «Запоріжкран» на більшості досліджуваного періоду зростала: у 2014 р. – 

на 20 557 тис. грн., у 2016 р. – на 86 172 тис. грн. та у 2017 р. – на 36270 

тис. грн. Скорочення собівартості виробленої продукції  відбулося лише в 

2015 р. – на 79 910 тис. грн. 

 

Рис. 2.10. Динаміка доходу ПрАТ «Запоріжкран» в 2013–2017 рр., тис. грн. 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжкран») 

 

Слід зазначити, що тенденції змін собівартості відповідають основним 

тенденціям змін виручки ПрАТ «Запоріжкран», при цьому протягом всього 
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досліджуваного періоду зростання виручки характеризується більш високими 

темпами, порівняно зі зростанням собівартості, за винятком 2016 р., в якому 

темпи росту собівартості (67,99% та 17,03% відповідно) дещо перевищили 

темпи росту виручки (57,30% та 5,34% відповідно), що потребує додаткової 

уваги керівництва, оскільки є ознакою негативних тенденцій прибутковості 

підприємства. 

Витрати на збут значно зменшилися у 2014 р. (на 2 817 тис. грн.). В 

наступні роки відбувалось поступове зростання витрат на збут: на 

1 996  тис. грн. у 2015 р., на 724 тис. грн. – у 2016 р., та на 749 тис. грн. у 

2017 р.  

Чистий прибуток ПрАТ «Запоріжкран» в 2013-2014 рр. скоротився на 

99 635 тис. грн та 206 306 тис. грн. відповідно, що зумовило наявність чистого 

збитку підприємства як у 2013 р. (чистий збиток 37 611 тис. грн.), так і у 2014 р. 

(чистий збиток 243 917 тис. грн.). Незважаючи на те, що в наступні роки 

спостерігалася позитивна динаміка даного показника (збільшення на 

107 627 тис. грн. та 111 239 тис. грн. в 2015-2016 рр. відповідно) на кінець 

досліджуваного періоду діяльність ПрАТ «Запоріжкран»  залишалася 

збитковою, а в 2017 р. збитки підприємства збільшилися на 13,26% та склали 

28 374 тис. грн. чистого збитку станом на 01.01.2018 р. 

Таким чином, як показали результати дослідження, підприємство 

ПрАТ «Запоріжкран» також демонструє ознаки кризових явищ, що потребує 

розробки заходів щодо оптимізації збутової діяльності. 

Зведена таблиця основних показників фінансово-господарської діяльності 

досліджуваних підприємств надана у Додатку А, табл. А.1. 

Резюмуючи, слід зазначити, що більшість сучасних машинобудівних 

підприємств Запорізької області були створені і розвивалися ще за часів 

командно-адміністративної системи, що зумовлює певні особливості як 

структури управління даних підприємств, так і власне управління їх збутовою 

діяльністю. В ході дослідження було встановлено, що саме історично зумовлені 

особливості регіональної структури збуту досліджуваних підприємств значно 
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збільшують політичні та зовнішньоекономічні ризики їх збутової діяльності в 

сучасних політико-економічних умовах.  

Як показали результати дослідження особливостей формування збутової 

діяльності машинобудівних підприємств Запорізької області, більшість 

досліджуваних підприємств мали значні вади регіональної структури, пов’язані 

з надмірною орієнтацією в минулому на головного стратегічного партнера 

(Російську Федерацію), що в умовах сучасних політичних і 

зовнішньоекономічних реалій призвело до значних погіршень стану 

досліджуваних підприємств (Терент’єва, 2017a). Крім того, аналіз ефективності 

збутової діяльності дозволив встановити ознаки кризових явищ 

ПрАТ «Запоріжкран» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор», що вказує на 

необхідність розробки заходів з підвищення ефективності управління збутовою 

діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької області.  

 

 

2.3. Аналіз методів оцінки ефективності управління збутовою 

діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької області 

 

Проведений аналіз особливостей формування збутової діяльності 

машинобудівних підприємств Запорізької області дозволив встановити, що 

діяльність машинобудівної промисловості Запорізької області останнім часом 

знаходиться під впливом низки негативних факторів зовнішнього середовища, 

які зумовлюють наявність кризових явищ у діяльності більшості 

машинобудівних підприємств та значно ускладнюють їх збутову діяльність. За 

цих умов особливого значення набуває своєчасне виявлення недостатньої 

ефективності управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств 

для проведення заходів з її оптимізації, що вимагає своєчасної розробки 

сучасних комплексних науково обґрунтованих методів оцінки ефективності 

механізмів управління збутовою діяльністю (Терент’єва, 2017a).  
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При цьому слід взяти до уваги, що негативний вплив зовнішнього 

середовища значно ускладнює оцінку ефективності механізмів управління 

збутовою діяльністю, оскільки обмежує використання тих чи інших методів як 

через наявність кризових явищ безпосередньо на підприємствах, так і через 

необхідність проводити невідкладні заходи з оцінки та оптимізації збутової 

діяльності підприємств в умовах досить високого ступеню невизначеності як 

зовнішнього, так і внутрішнього середовища (Терент’єва, 2017a). 

В процесі опрацювання теоретичних і методологічних засад управління 

збутовою діяльністю машинобудівної промисловості, результати якого наведені 

у першому розділі даного дисертаційного дослідження, були виявлені три 

основні групи методів, які використовуються для аналізу ефективності збутової 

діяльності: методи порівняння; формально-логічні методи; економіко-

математичні методи (Терент’єва, 2017a).  

Кожен з цих методів має певні переваги, але отримання найбільш 

об’єктивної інформації щодо ефективності збутової діяльності машинобудівних  

підприємств забезпечується одночасним використання декількох методів або 

окремих елементів методів з метою формування комплексної оцінки 

ефективності збутової діяльності (Терент’єва, 2017a).  

Крім того, як показав аналіз теоретичних джерел, якість оцінки 

ефективності збутової діяльності машинобудівних підприємств значною мірою 

залежить від вибору ресурсного чи витратного підходу. Історично в українській 

економіці найчастіше використовується витратний підхід до оцінки 

ефективності збутової діяльності промислових підприємств, за якого 

ефективність збутової діяльності підприємства визначається співвідношенням 

витрат на збут та обсягів реалізованої продукції (Терент’єва, 2017a). Більшість 

доступних оцінок ефективності збутових витрат машинобудівних підприємств 

Запорізької області також сформовані з використанням витратного підходу, що 

відповідає національному досвіду визначення ефективності збутової діяльності.  
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Згідно з витратним підходом проведемо оцінку ефективності управління 

збутової діяльності за показником рентабельності витрат на збутову діяльність 

за формулою 2.1:  

 

Rзбут = ΔзбутД / Взбут,     (2.1) 

 

де Rзбут – рентабельність витрат на збутову діяльність; 

ΔзбутД – приріст доходу за рахунок збутової діяльності;  

Взбут – витрати на збутову діяльність. 

Результати розрахунків оцінки ефективності управління збутовою 

діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької області з використанням 

витратного підходу (за рентабельністю витрат на збутову діяльність) 

представлені у табл. 2.13. Як видно з табл. 2.13, на АТ «Мотор Січ» з 2013 р. 

спостерігається стійке зростання показника ефективності збутової діяльності: в 

2014 р. показник ефективності збутової діяльності збільшилися на 0,03, в 

2015 р. – на 0,04, в 2016 р. – на 0,02 грн. на 1 гривню доходу підприємства.  

Таблиця 2.13  

Оцінка ефективності управління збутовою діяльністю машинобудівних 

підприємств Запорізької області з використанням витратного підходу,  

2013–2017 рр. 

Підприємства 

2013, 

грн. на 

1 грн. 

доходу 

2014, 

грн. на 1 

грн. 

доходу 

2015, 

грн. на 1 

грн. 

доходу 

2016, 

грн. на 1 

грн. 

доходу 

2017, 

грн. на 1 

грн. 

доходу 

Відхил. 

абс.  

2017/ 

2013, 

грн. на 1 

грн 

доходу 

Відхил. 

відн. 

2017/ 

2013, % 

АТ «Мотор Січ» 0,09 0,12 0,16 0,18 0,13 0,04 44,44 

ПрАТ «Запоріжтранс

форматор» 0,08 0,11 0,1 0,09 0,12 

0,04 50 

ПрАТ «Запоріжкран» 0,04 0,04 0,05 0,03 0,03 -0,01 -25 

Середня регіональна 

оцінка  0,07 0,09 0,1 0,1 0,09 -0,01 -10 

Примітка: розроблено автором (Терент’єва, 2017)  

 

Тенденція збільшення запропонованого показника під час оцінки 

ефективності механізмів управління збутовою діяльністю з точки зору 
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витратного підходу оцінюється більшістю дослідників як негативна, оскільки 

демонструє збільшення витрат на збут на грошову одиницю доходу. Однак в 

2017 р. показник різко знизився на 0,05 грн. на 1 гривню доходу підприємства, 

що свідчить про наявність позитивної динаміки ефективності збутової 

діяльності АТ «Мотор Січ». 

Показник ефективності механізмів управління збутовою діяльністю 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» за витратним підходом в 2014 р. збільшився на 

0,03 грн. на 1 гривню відносно показника минулого року. З 2015 р. 

спостерігається зниження показника на 0,01 щорічно, що дозволило 

забезпечити на кінець 2016 р. значення показника на рівні 0,09. Зниження 

показника витрат на збут на грошову одиницю виручки з погляду витратного 

підходу розцінюється більшістю дослідників як позитивна тенденція, оскільки 

призводить до збільшення прибутку. Втім, позитивна динаміка порушується 

досить значним (на 33%) підвищенням показника, що свідчить про наявність 

негативних тенденцій в розвитку збутової діяльності. 

Показник ефективності механізмів управління збутовою діяльністю 

ПрАТ «Запоріжкран» згідно з витратним підходом в досліджуваному періоді 

також не демонструє сталих тенденцій розвитку. В 2014 р. цей показник 

залишався незмінним, але в 2015 р. показник ефективності механізмів 

управління збутовою діяльністю згідно з використаним витратним підходом 

збільшився на 0,01, а в 2017 р. – зменшився на 0,02 і залишився незмінним в 

2017 р., склав на кінець досліджуваного періоду 0,03.  

Середня регіональна оцінка ефективності витрат на збут в 2014 р. 

збільшилася на 0,02, а в 2015 р. відбулося збільшення даної оцінки на 0,01 

щорічно, що забезпечило на початок 2016 р. значення середньорегіонального 

показника 0,1. Цей показник не змінився в 2016 р., але знизився у 2017 р. на 

0,01. 

Втім, проведений аналіз показав, що оцінка ефективності механізмів 

управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької 

області з використанням витратного підходу дозволяє встановити динаміку 
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витрат на збутову діяльність відносно загальної виручки підприємства, але не 

дозволяє оцінити кінцевої ефективності збутової діяльності, тобто впливу 

збутової діяльності на головну мету підприємства – отримання прибутку, що 

потребує проведення додаткових досліджень для визначення взаємозв’язку 

оцінки ефективності управління збутовою діяльністю підприємства з 

використанням витратного підходу та прибутку підприємства (Терент’єва, 

2017a). 

Для уточнення взаємозв’язку оцінки ефективності механізмів управління 

збутовою діяльністю підприємства з використанням витратного підходу та 

прибутку підприємства проаналізуємо динаміку даного показника та динаміку 

прибутку для кожного з досліджуваних підприємств за досліджуваний період 

(2013–2017 рр.). Динаміка показників оцінки ефективності збутової діяльності 

згідно з витратним підходом та показників динаміки прибутку АТ «Мотор Січ» 

надана на рис. 2.11.  

 

Рис. 2.11. Динаміка оцінки ефективності управління збутовою діяльністю та 

прибутку АТ «Мотор Січ» в 2013–2017 рр. 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ»; 

Терент’єва, 2017) 

 

Динаміка показників оцінки ефективності збутової діяльності згідно з 

витратним підходом та показників динаміки прибутку 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» надана на рис. 2.12.  



130 

Аналіз трендів ефективності збутової діяльності за витратним методом 

(рис. 2.12), що описується рівнянням y=-1,3409x+16,288, та динаміки прибутку, 

що описується рівнянням y=201,04x-520,62, також не виявив закономірних 

взаємозв’язків, що вказує на недостатню ефективність витратного методу для 

умов досліджуваного підприємства. 

 

Рис. 2.12. Динаміка оцінки ефективності управління збутовою діяльністю 

та прибутку ПрАТ «Запоріжтрансформатор» в 2013–2017 рр.  

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор») 

 

Динаміка оцінки ефективності збутової діяльності та прибутку 

ПрАТ «Запоріжкран» надана на рис. 2.13.  

 

Рис. 2.13. Динаміка оцінки ефективності управління збутовою діяльністю 

та прибутку ПрАТ «Запоріжкран» в 2013–2017 рр. 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжкран») 
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Аналіз тренду динаміки ефективності управління збутовою діяльністю 

ПрАТ «Запоріжкран», обчисленої за витратним підходом, що описується 

рівнянням  y = -6,5x + 12,5, та тренду динаміки прибутку підприємства, що 

описується рівнянням   y = 201,04x - 520,62, також не виявили закономірних 

взаємозв’язків між наведеними показниками, що значно обмежує можливості 

використання витратного підходу для оцінки ефективності управління 

збутовою діяльністю ПрАТ «Запоріжкран» та ставить під сумнів  доцільність 

використання витратного підходу в сучасних умовах господарювання.  

Аналіз змін чистого прибутку та ефективності управління збутовою 

діяльністю ПрАТ «Запоріжкран», обчисленої за витратним підходом, в 

досліджуваному періоді також не дають можливості виявити чітких 

закономірностей, що вказували б на взаємозв’язок даних показників. 

Таким чином, аналіз динаміки оцінки ефективності управління збутовою 

діяльністю та динаміки прибутку найбільш вагомих машинобудівних 

підприємств Запорізької області не встановив закономірностей взаємозв’язку 

між даними показниками, що значно обмежує можливості використання цього 

методу для оцінки ефективності управління збутовою діяльністю 

машинобудівних підприємств в умовах невизначеності важливих факторів 

зовнішнього середовища.  

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити висновок, що 

використання найбільш поширеного в українській економіці витратного 

підходу для оцінки ефективності управління збутовою діяльністю 

машинобудівних підприємств Запорізької області недоцільне, оскільки в 

існуючих умовах не відображає реальної ефективності управління збутовою 

діяльністю (Терент’єва, 2017a).  

Проведений аналіз дозволяє зробити припущення, що використання 

витратного підходу може бути доцільним переважно за умов сталого розвитку 

підприємства, але в умовах дії значної кількості негативних факторів 

зовнішнього середовища, а тим більш за умов кризових явищ на рівні окремих 

підприємств, використання витратного підходу недоцільно (Терент’єва, 2017a). 
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Як показав аналіз теоретичних джерел, наведений у першій главі даного 

дослідження, це припущення цілком збігається з думкою більшості сучасних 

вітчизняних вчених-економістів, в т.ч. Черепа О.Г. (Терент’єва та Череп, 

2018а), Абрамовича І.А. (2014), Манжура О.М. (2013), Сакун А.Ж. (2010), 

Липчук В.В. (2007), Петрова П.Г. (1993) та ін., і підтверджується практикою 

українських підприємств (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ»; Офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор»; Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжкран»).  

Оскільки проведений аналіз особливостей формування збутової 

діяльності машинобудівних підприємств Запорізької області, наданий у цьому 

розділі дисертаційного дослідження, дозволив встановити, що більшість 

досліджених підприємств здійснюють господарську діяльність в умовах впливу 

значної кількості негативних факторів зовнішнього середовища, а результат 

аналізу основних показників господарської діяльності цих підприємств виявив 

ознаки кризових явищ, логічно передбачити, що для проведення аналізу 

ефективності механізмів управління збутовою діяльністю необхідно 

використовувати методи оцінки ефективності управління збутовою діяльністю, 

які забезпечують об’єктивну оцінку в умовах значної невизначеності 

зовнішнього середовища досліджуваних підприємств. Але далеко не всі 

традиційно використані методи оцінки ефективності управління, в тому числі 

управління збутовою діяльністю, прийнятні в умовах економічних ризиків 

(Андрушків, 2015). 

На жаль, недосконалість сучасної української методологічної бази не 

дозволяє однозначно визначити найбільш доцільний для проведення аналізу 

ефективності управління збутовою діяльністю в умовах значної невизначеності 

зовнішнього середовища підприємства, а використання закордонних методів 

неможливе без проведення додаткової адаптації (Андрушків, 2015), перш за 

все, через значні відмінності як в умовах господарювання, так і в історично 

складених моделях ділової поведінки, найбільш розповсюджених в Україні та 

окремих зарубіжних країнах, тому для проведення подальшого дослідження 

необхідно визначити доцільність використання тих чи  інших методів оцінки 
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ефективності збутової діяльності в сьогоденних умовах розвитку 

машинобудівного комплексу Запорізької області. 

Для визначення доцільності використання інших методів оцінки 

ефективності механізмів управління збутовою діяльністю в сьогоденних умовах 

розвитку підприємств машинобудівного комплексу Запорізької області 

скористаємося методом експертного опитування. Слід зазначити, що 

використання для визначення доцільності найбільш розповсюджених методів 

оцінки ефективності механізмів управління збутовою діяльністю експертного 

опитування за умови залучення в якості експертів фахівців, добре знайомих з 

галузевою та регіональною специфікою, дозволяє значно підвищити 

ефективність оцінки в умовах дії значної кількості невизначених факторів 

(Терент’єва, 2017a). 

Аналіз доцільності використання існуючих методів оцінки ефективності 

механізмів управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств 

Запорізької області проведемо за допомогою бальної оцінки. В ході 

використання методу бальної оцінки в процесі дослідження експерту 

пропонується кожному запропонованому методу виставити оцінку від одного 

до п’яти балів, при цьому бальні оцінки інтерпретувалися через наступні 

значення: 

оцінка «5 балів» – метод, максимально прийнятний для даного 

підприємства (галузі, регіону), що забезпечує максимальну достовірність 

прогнозування; 

оцінка «4 бали» – метод, прийнятний для даного підприємства (галузі, 

регіону), що забезпечує достатню достовірність прогнозування; 

оцінка «3 бали» – метод, який може бути використаний для даного 

підприємства (галузі, регіону), однак можливі значущі похибки; 

оцінка «2 бали» – метод, небажаний для даного підприємства (галузі, 

регіону), достовірність дуже сумнівна; 
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оцінка «1 бал» – метод, максимально неприйнятний для оцінки 

ефективності збутової діяльності даного підприємства (галузі, регіону) в  

існуючих економічних умовах (Терент’єва, 2017a). 

Згідно з цілями та задачами дослідження, було прийняте рішення щодо 

доцільності проведення експертного ᅟ опитуванняᅟ   в формі неструктурованого 

інтерв’ю з опірним ᅟ опитувальним листом. Під час проведення опитування в 

формі неструктурованого інтерв’ю з опірним ᅟ опитувальним листом занесення 

бальних оцінок до ᅟ опитувального листа може ᅟ проводитися як власне 

інтерв’юером під час проведення особистого експертного інтерв’ю, ᅟ так і 

безпосередньо ᅟекспертом, якщо він проявить бажання заповнити ᅟ опитувальний 

лист самостійно, що може бути зручним для експертів, вважаючи рівень 

зайнятості фахівців, залучених в якості експертів для проведення дослідження.   

В ролі експертів для проведення аналізу доцільності використання 

існуючих методів оцінки ефективності управління збутовою діяльністю 

машинобудівних підприємств Запорізької області були залучені:  

 фахівці Запорізької торгівельно-промислової палати;  

 фахівці департаменту промисловості та розвитку інфраструктури 

Запорізької державної обласної адміністрації;  

 фахівці департаменту економічного розвитку і торгівлі Запорізької 

державної обласної адміністрації;  

 викладачі економічного факультету Запорізького національного 

університету;  

 викладачі факультету економіки та менеджменту Запорізької державної 

інженерної академії (Терент’єва, 2017a).  

Експертне опитування проводилося анонімно. В ході даного дослідження 

було залучено 10 експертів.        Під час експертного опитування було проведене 

оцінювання десяти найбільш розповсюджених в Україні методів оцінки 

ефективності механізмів управління збутовою діяльністю як витратного, так і 

ресурсного підходів, з точки зору прийнятності даних методів для оцінки 

ефективності механізмів управління збутовою діяльністю підприємств 
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машинобудівної промисловості Запорізької області в сучасних умовах. За 

результатами дослідження теоретичних та методичних засад оцінювання 

ефективності механізмів управління збутовою діяльністю промислових 

підприємств, наданих у першому розділі даного дослідження, для оцінки були 

обрані методи та показники (Терент’єва, 2017a), наведені у табл. 2.14.  

Таблиця 2.14  

Методи та показники, що досліджуються на доцільність використання для 

оцінки ефективності механізмів управління збутовою діяльністю 

машинобудівних підприємств Запорізької області 

Метод Показник Шифр 

Ресурсний підхід 

Використання робочої 

праці 

обсяг реалізованої продукції на одиницю витрат 

робочої сили 

01 

прибуток на одиницю витрат робочої сили 02 

 прибуток на одиницю витрат виробничих фондів 04 

Використання фінансових 

коштів 

обсяг реалізованої продукції на одиницю витрат 

фінансових коштів 

05 

 прибуток на одиницю витрат фінансових коштів 06 

Витратний підхід 

Витрати на збутову 

діяльність 

обсяг реалізованої продукції на одиницю витрат 

на збут 

07 

витрати на збут на одиницю реалізованої 

продукції 

08 

Примітка: розроблено автором (Терент’єва, 2017a) 

 

Всього для оцінювання було обрано 8 показників ресурсного та 

витратного підходів. Як видно з табл. 2.14, для спрощення обробки отриманих 

результатів дослідження кожному з обраних для оцінки методів був наданий 

унікальний номер від 1 до 8.  

На основі даних, наданих у табл. 2.9, в ході проведення дослідження було 

розроблено опитувальний лист експертного інтерв’ю. Опитувальний лист 

експертного інтерв’ю для ᅟ проведення аналізу доцільності використання 

існуючих методів оцінки ефективності механізмів управління збутовою 

діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької області шляхом 

експертного опитування ᅟ наданий у Додатку В, табл. В.1.  



136 

Експертне опитування з метою аналізу доцільності використання 

існуючих методів оцінки ефективності механізмів управління збутовою 

діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької області було проведено 

нами шляхом усного інтерв’ю з опорним опитувальним листом, при цьому два 

експерти виявили бажання заповнити опорний лист самостійно. Всього під час 

проведення експертного опитування було отримано 10 опитувальних листів, всі 

10 опитувальних листів були визнані дійсними.  

Результати аналізу доцільності використання існуючих методів оцінки 

ефективності механізмів управління збутовою діяльністю машинобудівних 

підприємств Запорізької області шляхом експертного опитування надані у  

табл. 2.15. 

Таблиця 2.15 

Результати експертного опитування щодо доцільності використання найбільш 

розповсюджених методів оцінки ефективності механізмів збутової діяльності 

для машинобудівних підприємств Запорізької області 

Експерт Метод (показник) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

1 3 2 4 3 4 3 2 2 

2 3 2 3 3 4 3 3 2 

3 3 2 3 3 4 3 2 2 

4 4 2 3 3 3 3 2 2 

5 3 2 3 3 3 3 2 2 

6 3 3 3 3 4 3 2 2 

7 3 2 3 3 4 3 2 3 

8 3 2 3 3 4 3 2 2 

9 3 2 3 3 4 3 2 3 

10 3 2 3 2 4 4 2 2 

Примітка: розроблено автором (Терент’єва, 2017a) 

 

Як було встановлено під час дослідження теоретичних джерел, 

наведеного у першому розділі даної роботи, велике значення в ході проведення 

експертного опитування має показник узгодженості експертної думки. 

Показник узгодженості експертної думки дозволяє визначити 

репрезентативність отриманих в результаті опитування даних і можливість їх 

використання для розробки методів оптимізації управління збутовою 
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діяльністю машинобудівних підприємств. Для оцінки узгодженості експертної 

думки використаємо коефіцієнт конкордації Кендалла ᅟ (W) (формула 2.2) 

(Терент’єва, 2017а; Аністратенко та Федоров, 1993): 

 

,     (2.2) 

 

де m – ᅟ число експертів в ᅟ групі; 

n – число ᅟ факторів; 

S – сума ᅟ квадратів різниць рангів ᅟ (відхилень від середнього). 

При цьому сума ᅟ квадратів різниць рангів ᅟ (S) визначається за 

ᅟ формулою 2.3 (Терент’єва, 2017a): 

 

,    (2.3) 

 

де m – ᅟ число експертів в ᅟ групі; n – число ᅟ факторів; 

S – сума ᅟ квадратів різниць рангів ᅟ (відхилень від середнього). 

Порівняння отриманого результату з нормативними показниками 

дозволяє визначити узгодженість експертної думки, і, як наслідок, – 

репрезентативність отриманих в результаті опитування даних. 

За формулою 2.3 згідно з даними, наданими у табл. 2.15, обчислимо суму 

ᅟ квадратів різниць рангів: S = (31-45)
2
 ᅟ + (21-45)

2
 + ᅟ (31-45)

2
 + (29-45)

2
 ᅟ + (38-45)

2
 + 

ᅟ (31-45)
2
 + (21-45)

2
 ᅟ + (22-45)

2
 = 2574.  

Звідки слідує, що коефіцієнт конкордації Кендалла для проведеного 

аналізу доцільності використання існуючих методів оцінки ефективності 

управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької 

області шляхом експертного опитування становить: .  

Значення коефіцієнта конкордації Кендалла 0,61 знаходиться в інтервалі 

0,6≤W≤0,8, отже, узгодженість експертної думки при проведенні аналізу 

доцільності використання існуючих методів оцінки ефективності управління 
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збутовою діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької області шляхом 

експертного опитування  сильна, а отримані в ході експертного опитування 

результати можуть бути використані для подальшого дослідження (Терент’єва, 

2017a). Ваговий коефіцієнт ᅟ (В) кожного показника при проведенні аналізу 

доцільності використання існуючих методів оцінки ефективності механізмів 

управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької 

області шляхом експертного опитування розрахуємо за формулою ᅟ 2.4 

(Терент’єва, 2017a): 

 

,      (2.4) 

 

де ᅟ Х1 – оцінка ᅟ 1-го експерта; Х2 – ᅟ оцінка 2-го експерта; Х3 ᅟ – оцінка 3-го 

ᅟ експерта; Хn – оцінка ᅟ n-го експерта; 

n – ᅟ кількість експертів, залучених до участі в ᅟ дослідженні. 

Результати визначення вагового коефіцієнту основних методів та 

показників ефективності механізмів управління збутовою діяльністю 

машинобудівних підприємств Запорізької області надані у табл. 2.16.  

Таблиця 2.16  

Результати визначення вагового коефіцієнту основних методів та показників 

ефективності механізмів управління збутовою діяльністю машинобудівних 

підприємств Запорізької області 

Метод 

(показник) 

Експерт Ваговий коефіцієнт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3,1 

2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2,1 

3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,1 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2,9 

5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3,8 

6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3,1 

7 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2,1 

8 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2,2 

Примітка: розроблено автором  
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Таким чином, в ході дослідження були обчислені вагові показники, які 

дозволяють оцінити прийнятність тих чи інших методів для оцінки механізмів 

управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької 

області. 

Для подальшого аналізу доцільності використання існуючих методів 

оцінки ефективності механізмів управління збутовою діяльністю 

машинобудівних підприємств Запорізької області проведемо ранжування 

методів та показників згідно з розрахованими ваговими коефіцієнтами. 

Проведене ранжування існуючих методів оцінки ефективності управління 

збутовою діяльністю не тільки дозволить також скористатися елементами АВС-

аналізу та визначити основні групи методів для оцінки ефективності механізмів 

управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької 

області: група А – методи, які є максимально прийнятними для даного 

підприємства, галузі або регіону, і забезпечують максимальну достовірність 

прогнозування (оцінка близько 5 балів); група Б – методи оцінки ефективності 

механізмів управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств 

Запорізької області, що прийнятні для даного підприємства (галузі, регіону) і 

забезпечують достатню достовірність прогнозування (оцінка близько 4 балів); 

група В – методи оцінки ефективності механізмів управління збутовою 

діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької області, які можуть бути 

використані для даного підприємства (галузі, регіону), однак в існуючих 

умовах можуть мати значущі похибки (оцінка близько 3 балів); група Г – 

методи, небажані для оцінки ефективності механізмів управління збутовою 

діяльністю машинобудівних підприємств (галузі, регіону), з дуже сумнівною 

достовірністю (оцінка близько 2 балів) (Терент’єва, 2017a). 

Визначення основних груп методів значно спрощує подальшій аналіз, 

особливо в умовах практичного використання в умовах реального сектору 

економіки, та сприяє підвищенню ефективності прийняття управлінських 

рішень щодо обраного методу аналізу. Результати ранжування основних 
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методів оцінки ефективності механізмів управління збутовою діяльністю для 

машинобудівних підприємств Запорізької області надані у табл. 2.17. 

Таблиця 2.17  

Результати ранжирування основних методів оцінки ефективності механізмів 

управління збутовою діяльністю для машинобудівних підприємств Запорізької 

області 

Метод 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ваговий 

коефіцієнт  

Група 

5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3,8 Б 

1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3,1 В 

3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,1 В 

6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3,1 В 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2,9 В 

8 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2,2 Г 

2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2,1 Г 

7 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2,1 Г 

Примітка: розроблено автором  

 

Як показали результати ранжування методів оцінки ефективності 

механізмів управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств 

Запорізької області, до першої групи (А) методів, які є максимально 

прийнятними для даного підприємства, галузі або регіону, і забезпечують 

максимальну достовірність прогнозування, експертами не був віднесений 

жоден з досліджуваних методів, що пояснюється, перш за все, недосконалістю 

вітчизняної методологічної бази оцінки та аналізу ефективності управління 

збутовою діяльністю підприємства, та наявністю значної кількості 

невизначених факторів, які впливають на діяльність  підприємств, обраних для 

аналізу. 

До групи Б методів оцінки ефективності механізмів управління збутовою 

діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької області, що прийнятні для 

даного підприємства, галузі або регіону, і забезпечують достатню достовірність 

прогнозування, експертами був віднесений лише один показник – обсяг 

реалізованої продукції на одиницю витрат фінансових коштів (В1=3,8) 

(Терент’єва, 2017a). 
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До групи В методів оцінки ефективності механізмів управління збутовою 

діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької області, які можуть бути 

використані для даного підприємства, галузі або регіону, однак в існуючих 

умовах можуть мати значущі похибки експертами, були віднесені наступні 

показники:  

– обсяг реалізованої продукції на одиницю витрат робочої сили;  

– обсяг реалізованої продукції на одиницю витрат виробничих фондів;  

– прибуток на одиницю витрат фінансових коштів;  

– прибуток на одиницю витрат виробничих фондів (Терент’єва, 2017a). 

Ще три досліджуваних методи були віднесені експертами до четвертої 

групи Г – методи, небажані для оцінки ефективності механізмів управління 

збутовою діяльністю машинобудівних підприємств (галузі, регіону) з дуже 

сумнівною достовірністю (оцінка близько 2 балів). До небажаних методів 

експертами були віднесені:  

– обсяг реалізованої продукції на одиницю витрат на збут; 

– витрати на збут на одиницю реалізованої продукції; 

– прибуток на одиницю витрат робочої сили (Терент’єва, 2017a). 

Таким чином, в результаті проведеного експертного опитування були 

отримані оцінки експертів відносно доцільності використання найбільш 

розповсюджених в українській економіці методів оцінки ефективності 

механізмів управління збутовою діяльністю для оцінки і подальшої розробки 

заходів з підвищення ефективності управління збутовою діяльністю 

машинобудівних підприємств Запорізької області. За допомогою вагових 

коефіцієнтів методи були розподілені за п’ятьма групами, кожна з яких тою чи 

іншою мірою відповідала вимогам експертів щодо оцінки ефективності 

управління  машинобудівними підприємствами Запорізької області в існуючих 

умовах господарювання (Терент’єва, 2017a). 

Графічна інтерпретація результатів ранжування основних методів 

визначення ефективності механізмів управління збутовою діяльністю 

відображена на рис. 2.14.  
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Рис. 2.14. Графічна інтерпретація результатів ранжування основних 

методів визначення ефективності механізмів управління збутовою діяльністю 

Примітка: розроблено автором  

 

Таким чином, проведений методом експертного опитування аналіз 

методів оцінки ефективності механізмів управління збутовою діяльністю 

машинобудівних підприємств Запорізької області дозволив встановити, що на 

момент дослідження більшість загальноприйнятих методів визначення 

ефективності збутової діяльності не відповідала вимогам фахівців щодо 

визначення ефективності механізмів управління збутовою діяльністю 

машинобудівних підприємств Запорізької області в сучасних умовах 

(Терент’єва, 2017a). Лише один показник – обсяг реалізованої продукції на 

одиницю витрат фінансових коштів – був визнаний експертами прийнятним для 

даного підприємства, галузі або регіону та здатним забезпечити достатню 

достовірність подальшого прогнозування. Крім того, як показали результати 

дослідження, така думка експертів є досить узгодженою, оскільки значення 

коефіцієнта Кендалла (W=0,61) лежить в межах від 0,6 до 0,8, що вказує на 

сильну узгодженість експертної думки, що підтверджує недостатню 

ефективність загально прийнятних методів оцінки ефективності механізмів 



143 

управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької 

області, та вимагає негайних заходів щодо удосконалення методичних підходів 

до оцінки ефективності управління збутовою діяльністю (Терент’єва, 2017a). 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Другий розділ даного дисертаційного дослідження містить результати 

аналізу сучасного стану управління збутовою діяльністю машинобудівних 

підприємств та за результатом аналізу автором було зроблено наступні 

висновки: 

1. На момент проведення дослідження машинобудівні підприємства 

Запорізької області знаходились під впливом цілої низки факторів зовнішнього 

середовища, які негативно відбивалися на формуванні збутової діяльності 

промислових підприємств машинобудівної галузі. Встановлено, що найбільш 

значний негативний вплив на збутову діяльність машинобудівних підприємств 

Запорізької області мають політичні та зовнішньоекономічні фактори, оскільки 

в територіальних структурах збуту основних ресурсоутворювальних 

підприємств машинобудівної галузі Запорізької області виявлено значні вади, 

що значно підвищують збутові ризики  машинобудівних підприємств, 

зумовлюючи необхідність розробки сучасних заходів з оптимізації 

ефективності збутової діяльності. 

2. За результатами дослідження збутової діяльності машинобудівних 

підприємств Запорізької області було виокремлено особливості формування 

збутової діяльності машинобудівних підприємств Запорізької області,  

здійснено аналіз ефективності збутової діяльності машинобудівних 

підприємств із використанням витратного методу та виявлено значні вади 

регіональної структури збуту у більшості досліджуваних підприємств, а також 

ознаки кризових явищ на ПрАТ «Запоріжкран» та 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор».   
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3. В умовах високої вірогідності настання негативних наслідків розробка 

заходів з підвищення ефективності управління збутовою діяльністю стає 

необхідною, що зумовлює актуалізацію проблеми оцінки ефективності 

механізмів управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств.  

4. В результаті проведеного аналізу доцільності використання найбільш 

розповсюджених методів оцінки ефективності управління збутовою діяльністю 

машинобудівних підприємств області було визначено, що використання 

витратного підходу в сучасних економічних умовах недоцільно для значної 

частки машинобудівних підприємств Запорізької області. 

5. Оцінка доцільності використання основних методів оцінки 

ефективності управління збутовою діяльністю проводилася методом 

експертного опитування показала, що на момент дослідження більшість 

методів оцінки ефективності управління збутовою діяльністю машинобудівних 

підприємств Запорізької області в сучасних умовах не здатні цілком 

задовольнити вимоги фахівців щодо якості та достовірності.  

6. До методів, максимально прийнятних для машинобудівних 

підприємств Запорізької області і здатних забезпечити максимальну 

достовірність прогнозування, експерти не віднесли жоден досліджуваний 

метод, до методів прийнятних для машинобудівних підприємств Запорізької 

області і здатних забезпечити достатню достовірність прогнозування, 

експертами був віднесений лише один показник. 50% досліджених методів 

оцінки ефективності управління збутовою діяльністю експертами вважаються 

такими, що можуть бути використані для машинобудівних підприємств 

Запорізької області, однак можуть мати значущі похибки, а три досліджуваних 

методи взагалі віднесені експертами до методів, небажаних для оцінки 

ефективності механізмів управління збутовою діяльністю машинобудівних 

підприємств з дуже сумнівною достовірністю. 

7. Відповідно до результатів дослідження, думка експертів є досить 

узгодженою, оскільки розраховане значення коефіцієнта Кендалла (W=0,61) 

лежить в межах від 0,6 до 0,8, що вказує на значну узгодженість експертної 
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думки, та підтверджує гіпотезу недостатньої точності та достовірності 

найбільш розповсюджених методів оцінки ефективності механізмів управління 

збутовою діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької області.  

8. Використання експертного опитування за умови залучення в якості 

експертів фахівців, добре обізнаних в галузевій та регіональній специфіці 

машинобудівних підприємств Запорізької області, дозволяє значно підвищити 

якість оцінки ефективності управління збутовою діяльністю, та отримати дані 

для подальшого удосконалення методичних підходів щодо оцінки ефективності 

механізмів управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств 

Запорізької області. 

Результатом проведеного дослідження стала науково доведена 

необхідність розробки з удосконалення методичних підходів до оцінки 

ефективності управління збутовою діяльністю, що дозволить створити умови 

для забезпечення сталого розвитку як окремих машинобудівних підприємств 

Запорізької області, так і всієї машинобудівної галузі регіону, що, в свою чергу, 

значно підвищить показники регіональної конкурентоспроможності Запорізької 

області та створить умови для подальшого розвитку регіону. 

 

Результати дослідження за розділом 2 опубліковано у працях: 

(Терент’єва, 2014b; Терент’єва, 2017a; Терент’єва та Череп, 2018a; Терент’єва 

та Череп, 2018b).  
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РОЗДІЛ 3  

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ 

ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

 

 

3.1. Вдосконалення маркетингових механізмів управління збутовою 

діяльністю 

 

Як показали результати аналізу сучасного стану механізмів управління 

збутовою діяльністю машинобудівних підприємств, надані у другому розділі 

даної дисертаційної роботи, на момент дослідження управління збутовою 

діяльністю практично всіх досліджених підприємств машинобудівної галузі 

мало значні вади, що відбивалися на результатах діяльності підприємств 

взагалі. Найбільш критичні наслідки для результатів діяльності 

машинобудівних підприємств Запорізької області мали незбалансована 

структура збуту за країнами, оскільки недостатня увага до впливу факторів 

зовнішнього середовища за умов незбалансованої регіональної структури збуту 

призвела до значного падіння продажів підприємств, що були історично 

орієнтовані переважно на російських споживачів, та не змогли вчасно 

гармонізувати структуру збуту на міжнародному рівні. 

На нашу думку, одною з важливих причин виявленого стану є 

недосконалість методів оцінки ефективності механізмів управління збутовою 

діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької області, яка була виявлена 

в результаті дослідження, описаного в попередньому розділі. Особливу тривогу 

викликає той факт, що під час проведення оцінки жоден з найбільш 

розповсюджених методів оцінки ефективності механізмів управління збутовою 

діяльністю не отримав повністю схвальних рекомендацій експертів, оскільки 

жоден з досліджених при проведенні аналізу методів не відповідав вимогам, які 

висуває зовнішнє середовище машинобудівним підприємствам Запорізької 

області. Це вказує на недосконалість існуючих методів оцінки ефективності 
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механізмів управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств 

Запорізької області, та зумовлює необхідність вдосконалення маркетингових 

механізмів управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств, які,  

враховуючи нестабільне зовнішнє середовище, надають збутовому підрозділу 

підприємства змогу ефективно використовувати можливості, що надаються 

зовнішнім середовищем, та протистояти його загрозам. 

Досить слабкий, порівняно з найбільш розвинутими світовими 

економіками, розвиток маркетингових механізмів управління збутовою 

діяльністю, та недосконалість методологічної бази оцінки ефективності цих 

механізмів зумовили необхідність переосмислення даних питань українськими 

науковцями, але, на жаль, як показали результати дослідження теоретичних 

джерел, наведені у першому розділі даної дисертаційної роботи, практичних 

рекомендацій щодо підвищення ефективності маркетингових механізмів 

управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств за останні роки  

розроблено недостатньо, що зумовлює необхідність їхньої розробки. 

Приймаючи до уваги особливості сучасного стану зовнішнього 

середовища машинобудівної галузі Запорізької області, основним напрямком 

вдосконалення маркетингових механізмів управління збутовою діяльністю на 

момент дослідження автор вважає підвищення ефективності маркетингових 

інструментів управління, які сучасні українські дослідники, в т.ч. 

Іваночко Н.В. (2017), пропонують класифікувати залежно від того, що потребує 

впливу, з використанням маркетингової концепції «7Р» (рис. 3.1). 

При цьому напрямок «Товар», на думку Іваночко Н.В. (2017), поєднує 

вплив збутової діяльності підприємства на такі атрибути товару: якість; марка 

продукції; упаковка; асортимент; сервіс; можливість повернення; обмін; 

післяпродажне обслуговування тощо. 

Напрямок «Ціна», за Іваночко Н.В. (2017), поєднує вплив збутової 

діяльності підприємства на  наступні складові: прейскурант; знижки; націнка; 

кредит; термін виплати; умови оплати. 
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Рис. 3.1. Основні напрями впливу маркетингових механізмів управління 

збутовою діяльністю згідно з концепцією «7Р» 

Примітка: розроблено автором за (Іваночко, 2017) 

 

Згідно з запропонованою Іваночко Н.В. (2017) концепцією, напрямок 

«Місце» поєднує вплив збутової діяльності підприємства безпосередньо на 

канали збуту; посередників; рівні збуту; форми релізу; транспортування; 

складський запас; розміщення; підготовку торгового персоналу. 

Напрямок «Просування» поєднує безпосередній чи опосередкований 

вплив збутової діяльності підприємства на зв'язок з громадськістю; рекламу; 

виставки; персональний продаж; стимулювання збуту; прямий продаж тощо. 

Напрямок «Люди» Іваночко Н.В. (2017) пропонує розглядати як 

поєднання безпосереднього чи опосередкованого впливу збутової діяльності 

підприємства на наступні складові: працівники; посередники; продавці; 

постійні клієнти; потенційні клієнти; споживачі. 

Напрямок «Процеси» Іваночко Н.В. (2017) розуміє як вплив збутової 

діяльності підприємства на наступні процеси: швидкість та якість 

обслуговування; доставка; комфорт; цілодобова служба підтримки і т. ін.  
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Крім того, досить велике значення під час використання даного підходу 

Іваночко Н.В. (2017) надається впливу збутової діяльності на фізичні докази, в 

т.ч. правильний імідж і оточення, що користуються товаром/послугою; відгуки 

клієнтів; рекомендації; сертифікати тощо. 

Запропонований Іваночко Н.В. (2017) підхід до класифікації  

маркетингових механізмів управління збутовою діяльності може бути 

використаний для розробки заходів з вдосконалення маркетингових механізмів 

управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької 

області, оскільки не тільки враховує особливості розвитку українських 

промислових підприємств, але й дозволяє вчасно відстежувати зміни 

зовнішнього середовища для  забезпечення максимальної ефективності збутової 

діяльності. Водночас слід відзначити, що представлені на момент дослідження 

розробки Іваночко Н.В. (2017) не містять практичних рекомендацій, тому 

можливості щодо їх використання у реальному секторі економіки на момент 

дослідження дуже обмежені.  

Не викликає сумнівів той факт, що концепція маркетингу «7Р» дозволяє 

найбільш точно визначити зміни зовнішнього середовища та забезпечити 

найбільш високу ефективність маркетингових механізмів управління збутовою 

діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької області. Втім 

використання цієї концепції значно збільшує кількість показників для оцінки 

ефективності механізмів управління збутовою діяльністю підприємства, що 

ускладнює можливості використання результатів оцінки в практичній 

діяльності підприємства і актуалізує необхідність адаптації методу визначення 

ефективності маркетингових механізмів управління збутовою діяльністю за 

концепцією «7Р» до умов та можливостей реального сектору української 

економіки. 

Як відомо, вплив тих чи інших факторів на ефективність збутової 

діяльності не тільки неоднаковий для підприємств різних галузей, але й значно 

змінюється в межах галузі залежно від стану маркетингового середовища, 

розмірів підприємства, географічного розташування, історії розвитку тощо. 
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Тому одним з можливих кроків адаптації методу оптимізації збутової 

діяльності підприємства згідно з концепцією 7Р-маркетингу, запропонованою 

Іваночко Н.В. (2017), слід вважати зменшення параметрів, що аналізуються 

задля прискорення отримання інформації та зниження вартості досліджень.  

Для розробки заходів з адаптації методу підвищення ефективності 

маркетингових механізмів управління збутовою діяльністю для оптимізації 

збутової діяльності машинобудівних підприємств Запорізької області згідно з 

запропонованим Іваночко Н.В. (2017) підходом за концепцією «7Р», 

враховуючи особливості розвитку економіки в сучасному періоді, в цьому 

дисертаційному дослідженні було вирішено використати метод експертного 

опитування.  

В ролі експертів для проведення адаптації методу оптимізації збутової 

діяльності машинобудівних підприємств Запорізької області згідно з 

концепцією 7Р-маркетингу, запропонованою Іваночко Н.В., були залучені 

фахівці Запорізької торгівельно-промислової палати, департаменту 

промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької державної обласної 

адміністрації, департаменту економічного розвитку і торгівлі Запорізької 

державної обласної адміністрації, викладачі економічного факультету 

Запорізького національного університету, викладачі факультету економіки та 

менеджменту Запорізької державної інженерної академії (Терент’єва, 2017a).  

Під час проведення опитування експертам було запропоновано:  

1) визначити значущість маркетингових механізмів управління збутовою 

діяльністю за концепцією «7Р» відповідно до ступеню впливу кожного 

інструменту на ефективність збутової діяльності; 

2) оцінити ефективність кожного з запропонованих механізмів для 

досліджуваних підприємств. 

За результатами дослідження теоретичних та методичних джерел, 

наданих у першому розділі даного дослідження, для оцінки ефективності були 

використані механізми управління збутовою діяльністю відповідно 

класифікації Іваночко Н.В. (2017), наведені у Додатку В, табл. В.1.  
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Механізми управління збутовою діяльністю для проведення експертного 

опитування були згруповані згідно з місцем у концепції «7Р» (товар, ціна, 

просування, місце, люди, процеси, фізичні докази), при цьому кожному з 

інструментів привласнено унікальний порядковий номер від 1 до 40.  

Для аналізу впливу кожного з запропонованих механізмів на зростання  

ефективності збутової діяльності машинобудівних підприємств Запорізької 

області був обраний метод ранжування. Оцінку ступеня значущості механізмів 

управління збутовою діяльністю експерти здійснювали шляхом закріплення за 

ними рангового номера. За механізмом, який експерт вважає найзначнішим для 

розвитку збутової діяльності машинобудівних підприємств Запорізької області 

в сучасних умовах, закріплювався ранг 1, за найменш значущім інструментом 

закріплювався ранг 5. Якщо експерт визнавав кілька факторів рівнозначними, 

то за ними закріплювався однаковий ранговий номер.  

Згідно з цілями та задачами дослідження, експертне ᅟ опитування 

проведене ᅟ в формі неструктурованого інтерв’ю з опірним ᅟ опитувальним 

листом. Опитувальний  лист для ᅟ проведення аналізу значущості кожного з 

запропонованих маркетингових механізмів управління збутом для зростання  

ефективності збутової діяльності машинобудівних підприємств Запорізької 

області ᅟ наданий у Додатку Г. Розроблений опитувальний  лист для ᅟ проведення 

аналізу значущості кожного з запропонованих маркетингових механізмів 

управління збутом для зростання ефективності збутової діяльності 

машинобудівних підприємств Запорізької області може бути заповнений як 

інтерв’юером в ході проведення особистого інтерв’ю експерта або телефонного 

інтерв’ю, так і безпосередньо експертом, якщо експерт виявить бажання 

заповнити експертного листа самостійно. 

Опитування проводилося анонімно. В ході проведеного дослідження було  

опитано 10 експертів.          

    Оскільки заповнення ᅟ опитувального листа під час проведення даного 

дослідження може ᅟ проводитися як інтерв’юером, ᅟ так і безпосередньо 

ᅟекспертом, якщо він проявить бажання заповнити ᅟ опитувальний лист 
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самостійно, 6 опитувальних листів було заповнено інтерв’юером, і 4 – 

безпосередньо експертами.   

Таким чином, під час проведення експертного опитування для 

проведення аналізу вагомості кожного з запропонованих інструментів 

механізму управління збутовою діяльністю для забезпечення підвищення  

ефективності машинобудівних підприємств Запорізької області було отримано 

10 опитувальних листів, всі 10 опитувальних листів були визнані дійсними.  

Результати аналізу значущості  кожного з запропонованих механізмів 

управління збутовою діяльністю (згідно з класифікацією Іваночко Н.В. (2017)) 

для забезпечення підвищення  ефективності машинобудівних підприємств 

Запорізької області надані в табл. 3.1. 

Оскільки в матриці, що надана в табл. 3.1, є пов'язані ранги (однаковий 

ранговий номер) в оцінках 1-го експерта, зробимо їх переформування. 

Переформування рангів відповідей першого експерта при проведенні аналізу 

вагомості кожного з запропонованих механізмів управління збутовою 

діяльністю для забезпечення підвищення ефективності машинобудівних 

підприємств Запорізької області проведено без зміни думки експерта, тобто між 

ранговими номерами збережені відповідні співвідношення (більше, менше або 

дорівнює). Результати переформування рангів відповідей першого експерта 

наведені в Додатку Д, табл. Д.1.  

В матриці, що надана в табл. 3.1, пов'язані ранги є також в оцінках 2-го,  

3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го та 10-го експертів, що вимагає проведення 

процедури їхнього переформування.  

Результати переформування рангів відповідей 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 

7-го, 8-го, 9-го та 10-го експертів під час проведення аналізу вагомості кожного 

з запропонованих механізмів управління збутовою діяльністю для забезпечення 

підвищення ефективності машинобудівних підприємств Запорізької області 

наведені в Додатку Д (табл. Д.2, Д.3, Д.4, Д.5, Д.6, Д.7, Д.8, Д.9 та Д.10).  
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Таблиця 3.1  

Результати експертного опитування для проведення аналізу вагомості кожного 

з запропонованих механізмів управління збутовою діяльністю для забезпечення 

підвищення ефективності машинобудівних підприємств Запорізької області 

Експерти 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Інструменти 

 01  4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 

02 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 

03 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 

04 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 

05 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 

06 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

07 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 

08 3 3 4 4 5 5 4 4 3 4 

09 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 

10 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 

11 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 

12 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 

13 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 

15 2 2 3 3 2 2 3 1 1 3 

16 1 1 1 3 2 1 1 1 2 3 

17 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 

18 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 

19 3 3 4 4 4 5 4 4 3 3 

20 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 

21 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

22 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

23 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 

24 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

25 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 

26 3 4 4 4 3 5 5 3 4 4 

27 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

29 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 

30 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 

31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

32 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 

33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

34 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 

35 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 

36 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 

37 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 

38 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

39 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 

40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Примітка: розроблено автором  
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Зведена таблиця переформування рангів для побудови нової матриці 

рангів під час проведення аналізу вагомості кожного з запропонованих 

механізмів управління збутовою діяльністю для забезпечення підвищення  

ефективності машинобудівних підприємств Запорізької області надана у 

Додатку Д (табл. Д.11). За результатами переформування створена оновлена 

матриця рангів, розрахована згідно з підходом, розробленим 

Іваночко Н.В. (2017), де коефіцієнт перетворення дорівнює .  

Оновлена матриця рангів кожного з запропонованих механізмів 

управління збутовою діяльністю для забезпечення підвищення ефективності 

машинобудівних підприємств Запорізької області надана у табл. 3.2. 

Таблиця 3.2  

Матриця рангів маркетингових механізмів управління машинобудівними 

підприємствами Запорізької області 

Експерти 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сума 

рангів 

d d
2
 

Інструменти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

x1 39,5 34 38 34 33,5 33,5 37,5 34 26,5 33,5 344 139 19321 

x2 33 34 33 24,5 33,5 33,5 32,5 25,5 26,5 21,5 297,5 92,5 8556,25 

x3 23 11 10,5 9 21,5 7,5 23,5 25,5 10 21,5 163 -42 1764 

x4 23 25,5 25,5 9 33,5 7,5 9 10,5 26,5 21,5 191,5 -13,5 182,25 

x5 23 25,5 10,5 9 7 22 23,5 10,5 10 21,5 162,5 -42,5 1806,25 

x6 33 11 10,5 9 7 22 23,5 25,5 26,5 21,5 189,5 -15,5 240,25 

x7 39,

5 

40 38 38,5 38,5 33,5 37,5 39 39,5 39 383 178 31684 

x8 33 34 38 38,5 40 39 37,5 39 36 39 374 169 28561 

x9 33 34 33 24,5 21,5 22 23,5 34 36 33,5 295 90 8100 

x10 33 34 33 24,5 21,5 33,5 32,5 25,5 26,5 33,5 297,5 92,5 8556,25 

x11 9,5 11 10,5 24,5 21,5 7,5 9 25,5 10 21,5 150,5 -54,5 2970,25 

x12 9,5 11 10,5 24,5 21,5 22 23,5 10,5 10 21,5 164,5 -40,5 1640,25 

x13 9,5 11 10,5 9 21,5 7,5 9 10,5 10 7 105,5 -99,5 9900,25 

x14 9,5 11 10,5 24,5 21,5 7,5 9 10,5 10 21,5 135,5 -69,5 4830,25 

x15 23 25,5 33 34 21,5 22 32,5 10,5 10 33,5 245,5 40,5 1640,25 

x16 9,5 11 10,5 34 21,5 7,5 9 10,5 26,5 33,5 173,5 -31,5 992,25 

x17 33 34 33 34 21,5 22 23,5 25,5 26,5 7 260 55 3025 

x18 23 25,5 25,5 24,5 33,5 33,5 32,5 25,5 26,5 21,5 271,5 66,5 4422,25 

x19 33 34 38 38,5 38,5 39 37,5 39 36 33,5 367 162 26244 

x20 33 34 25,5 24,5 33,5 33,5 32,5 34 26,5 33,5 310,5 105,5 11130,25 

x21 9,5 11 10,5 9 7 22 9 10,5 10 7 105,5 -99,5 9900,25 

x22 23 11 10,5 9 21,5 22 9 10,5 10 7 133,5 -71,5 5112,25 

x25 9,5 11 10,5 24,5 21,5 7,5 9 10,5 10 21,5 135,5 -69,5 4830,25 

x26 33 39 38 38,5 33,5 39 40 34 39,5 39 373,5 168,5 28392,25 

x27 9,5 11 10,5 9 7 7,5 23,5 10,5 10 7 105,5 -99,5 9900,25 

x28 9,5 11 10,5 9 7 7,5 9 10,5 10 7 91 -114 12996 

x29 33 34 25,5 24,5 21,5 22 9 34 26,5 21,5 251,5 46,5 2162,25 
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Продовження табл. 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Експерти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Сума 

рангів 

d d
2
 

Інструменти 

x30 23 25,5 25,5 24,5 21,5 33,5 32,5 34 36 21,5 277,5 72,5 5256,25 

x31 9,5 11 10,5 9 7 7,5 9 10,5 10 7 91 -114 12996 

x32 9,5 11 25,5 24,5 7 7,5 23,5 25,5 26,5 21,5 182 -23 529 

x33 9,5 11 10,5 9 7 7,5 9 10,5 10 7 91 -114 12996 

x34 23 25,5 25,5 9 21,5 22 23,5 10,5 26,5 21,5 208,5 3,5 12,25 

x35 9,5 11 10,5 9 7 22 9 10,5 10 21,5 120 -85 7225 

x36 33 25,5 25,5 24,5 33,5 22 23,5 34 36 33,5 291 86 7396 

x37 9,5 11 10,5 9 7 7,5 23,5 25,5 26,5 7 137 -68 4624 

x38 9,5 11 10,5 9 7 22 9 10,5 10 7 105,5 -99,5 9900,25 

x39 9,5 11 25,5 24,5 21,5 22 9 10,5 10 7 150,5 -54,5 2970,25 

x40 9,5 11 10,5 9 7 7,5 9 10,5 10 7 91 -114 12996 

∑ 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 8200  340150 

Примітка: розроблено автором  

 

Перевірка правильності складання матриці рангів маркетингових 

механізмів управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств 

Запорізької області на основі обчислення контрольної суми: 

.  

Оскілки сума по стовпчиках матриці дорівнює одна одній і контрольній 

сумі, можна зробити висновок, що матриця рангів маркетингових механізмів 

управління машинобудівними підприємствами Запорізької області складена 

правильно. 

Розподіл  основних маркетингових  механізмів управління збутовою 

діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької області за вагомістю  

згідно з розробленою матрицею наданий в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3  

Розподіл  основних маркетингових  механізмів управління збутовою діяльністю 

машинобудівних підприємств Запорізької області за вагомістю 

Інструменти Сума рангів 

1 2 

x28 91 

x31 91 

x33 91 

x40 91 
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Продовження табл. 3.3 

1 2 

x13 105,5 

x21 105,5 

x24 105,5 

x27 105,5 

x38 105,5 

x35 120 

x22 133,5 

x14 135,5 

x25 135,5 

x37 137 

x11 150,5 

x39 150,5 

x5 162,5 

x3 163 

x12 164,5 

x16 173,5 

x32 182 

x6 189,5 

x4 191,5 

x34 208,5 

x15 245,5 

x29 251,5 

x17 260 

x18 271,5 

x23 272 

x30 277,5 

x36 291 

x9 295 

x2 297,5 

x10 297,5 

x20 310,5 

x1 344 

x19 367 

x26 373,5 

x8 374 

x7 383 

Примітка: розроблено автором  

 

Для оцінки середнього ступеня узгодженості думок всіх експертів за 

допомогою аналізу основних маркетингових механізмів управління збутовою 

діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької області за вагомістю 

скористаємося коефіцієнтом конкордації (W) для випадку з пов'язаними 

рангами (формула 3.1):  
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,     (3.1) 

 

де S = 340150; n = 40; m = 10; tі – кількість елементів в i-й зв’язці для i-го 

експерта (кількість елементів, що повторюються). 

За формулою 3.2 обчислимо Ti: 

 

     (3.2) 

 

T1 = [(2
3
-2) + (11

3
-11) + (9

3
-9) + (18

3
-18)]/12 = 655 

T2 = [(9
3
-9) + (21

3
-21) + (8

3
-8)]/12 = 872 

T3 = [(5
3
-5) + (5

3
-5) + (20

3
-20) + (10

3
-10)]/12 = 767,5 

T4 = [(5
3
-5) + (14

3
-14) + (17

3
-17) + (4

3
-4)]/12 = 650,5 

T5 = [(8
3
-8) + (16

3
-16) + (13

3
-13) + (2

3
-2)]/12 = 564,5 

T6 = [(8
3
-8) + (14

3
-14) + (15

3
-15) + (3

3
-3)]/12 = 551,5 

T7 = [(4
3
-4) + (6

3
-6) + (12

3
-12) + (17

3
-17)]/12 = 573,5 

T8 = [(7
3
-7) + (10

3
-10) + (20

3
-20) + (3

3
-3)]/12 = 777,5 

T9 = [(14
3
-14) + (19

3
-19) + (2

3
-2) + (5

3
-5)]/12 = 808 

T10 = [(8
3
-8) + (16

3
-16) + (3

3
-3) + (13

3
-13)]/12 = 566 

Обчислимо ∑Ti: ∑Ti = 655 + 872 + 767,5 + 650,5 + 564,5 + 551,5 + 573,5 + 777,5 

+ 808 + +566 = 6786.  

Звідси коефіцієнт конкордації буде дорівнювати: 

. 

Таким чином, значення коефіцієнту конкордації W = 0,73 (0,6≤0,73≤0,8) 

свідчить про наявність високого ступеня узгодженості думок експертів в ході 

проведення аналізу вагомості основних маркетингових  механізмів управління 

збутовою діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької області за 

вагомістю. 
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Для оцінки вагомості коефіцієнту конкордації при проведенні аналізу 

вагомості основних маркетингових  механізмів управління збутовою діяльністю 

машинобудівних підприємств Запорізької області за вагомістю розрахуємо 

критерій узгодження Пірсона за формулою 3.3:  

 

,    (3.3) 

 

де m – кількість експертів; n – кількість параметрів, що аналізуються; 

tі – кількість елементів в i-й зв’язці для i-го експерта (кількість елементів, 

що повторюються). Таким чином, критерій узгодження Пірсона буде 

дорівнювати: .  

Обчислений x
2
 порівняємо з нормативним табличним значенням для 

числа ступенів свободи K= n-1 = 40-1 = 39, рівень значимості α = 0,05. Оскільки 

розрахований x
2
  (285,2) не менший за нормативний  (55,75848), то W = 0.73 – 

величина не випадкова, а тому отримані результати аналізу вагомості основних 

маркетингових  механізмів управління збутовою діяльністю машинобудівних 

підприємств Запорізької області за вагомістю мають сенс і можуть 

використовуватися в подальших дослідженнях. На основі отримання суми 

рангів обчислимо показники вагомості розглянутих параметрів, та перетворимо 

матрицю опитування в матрицю перетворених рангів основних маркетингових  

механізмів управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств 

Запорізької області за вагомістю за формулою 3.4: 

 

,     (3.4) 

 

де xij – отриманий в результаті переформування матриці показник рангу 

xmax = 5.  

Матриця перетворених рангів основних маркетингових механізмів 

управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької 

області за вагомістю  надана в табл. 3.4.  
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Таблиця 3.4  

Матриця перетворених рангів маркетингових механізмів управління збутовою 

діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької області за вагомістю 

Експерти 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑ Вагомість, 

λ Інструменти 
1 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 18 0,01463 

2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 24 0,01951 

3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 35 0,02846 

4 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 33 0,02683 

5 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 35 0,02846 

6 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 33 0,02683 

7 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 10 0,00813 

8 2 2 1 1 0 0 1 1 2 1 11 0,00894 

9 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 24 0,01951 

10 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 24 0,01951 

11 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 36 0,02927 

12 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 35 0,02846 

13 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 0,03171 

14 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 37 0,03008 

15 3 3 2 2 3 3 2 4 4 2 28 0,02276 

16 4 4 4 2 3 4 4 4 3 2 34 0,02764 

17 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 27 0,02195 

18 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 27 0,02195 

19 2 2 1 1 1 0 1 1 2 2 13 0,01057 

20 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 23 0,0187 

21 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 0,03171 

22 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 37 0,03008 

23 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 27 0,02195 

24 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 0,03171 

25 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 37 0,03008 

26 2 1 1 1 2 0 0 2 1 1 11 0,00894 

27 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 0,03171 

28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 0,03252 

29 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 28 0,02276 

30 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 26 0,02114 

31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 0,03252 

32 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 34 0,02764 

33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 0,03252 

34 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 32 0,02602 

35 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 38 0,03089 

36 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 25 0,02033 

37 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 37 0,03008 

38 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 0,03171 

39 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 36 0,02927 

40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 0,03252 

Разом           1230 1 

Примітка: розроблено автором  

 

Для подальшого аналізу вагомості основних маркетингових  механізмів 

управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької 
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області за вагомістю використаємо метод АВС-аналізу. Згідно з методом АВС-

аналізу проведемо сортування перетворених рангів від найбільшої ваги до 

найменшої з розрахунком наростаючого підсумка вагомості основних 

маркетингових  механізмів управління збутовою діяльністю машинобудівних 

підприємств Запорізької області за вагомістю та виділення груп «А», «В», «С». 

Нижньою межею групи A основних маркетингових механізмів управління 

збутовою діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької області за 

вагомістю стане механізм, частка якого наростаючим підсумком найближче до 

80% (за правилом Парето). Нижньою межею групи B основних маркетингових 

механізмів управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств 

Запорізької області за вагомістю стане механізм, частка якого наростаючим 

підсумком найближче до 95%. Інші  маркетингові механізми управління 

збутовою діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької області за 

вагомістю віднесемо до групи C. Результати АВС-аналізу маркетингових  

механізмів управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств 

Запорізької області надано у табл. 3.5. 

Як видно з табл. 3.5, переважна більшість маркетингових  механізмів 

управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької 

області була визнана експертами такими, що є максимально важливими для 

даного підприємства, галузі або регіону, і здатні забезпечити достовірність 

аналізу, та віднесені до групи А. Частка маркетингових  механізмів управління 

збутовою діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької області, що є 

достатньо важливими для даного підприємства, галузі або регіону  (групи А) у 

загальній кількості механізмів склала 70%, що свідчить про нагальну 

необхідність введення маркетингових механізмів для управління збутовою 

діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької області. Частка 

маркетингових  механізмів управління збутовою діяльністю машинобудівних 

підприємств Запорізької області, що є достатньо важливими для даного 

підприємства, галузі або регіону і здатні забезпечити достатню достовірність 

аналізу та віднесені до групи В, склала 17,5%. 
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Таблиця 3.5  

Результати АВС-аналізу маркетингових  механізмів збутовою діяльністю 

машинобудівних підприємств Запорізької області 

Інструменти Вагомість Вагомість наростаючим підсумком Група АВС 

28 0,03252 0,03252 А 

31 0,03252 0,06504 А 

33 0,03252 0,09756 А 

40 0,03252 0,13008 А 

13 0,03171 0,16179 А 

21 0,03171 0,1935 А 

24 0,03171 0,22521 А 

27 0,03171 0,25692 А 

38 0,03171 0,28863 А 

35 0,03089 0,31952 А 

14 0,03008 0,3496 А 

22 0,03008 0,37968 А 

25 0,03008 0,40976 А 

37 0,03008 0,43984 А 

11 0,02927 0,46911 А 

39 0,02927 0,49838 А 

3 0,02846 0,52684 А 

5 0,02846 0,5553 А 

12 0,02846 0,58376 А 

16 0,02764 0,6114 А 

32 0,02764 0,63904 А 

4 0,02683 0,66587 А 

6 0,02683 0,6927 А 

34 0,02602 0,71872 А 

15 0,02276 0,74148 А 

29 0,02276 0,76424 А 

17 0,02195 0,78619 А 

18 0,02195 0,80814 А 

23 0,02195 0,83009 В 

30 0,02114 0,85123 В 

36 0,02033 0,87156 В 

2 0,01951 0,89107 В 

9 0,01951 0,91058 В 

10 0,01951 0,93009 В 

20 0,0187 0,94879 В 

1 0,01463 0,96342 С 

19 0,01057 0,97399 С 

8 0,00894 0,98293 С 

26 0,00894 0,99187 С 

7 0,00813 1 С 

Примітка: розроблено автором  
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Найменшою стала частка маркетингових механізмів управління збутовою 

діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької області, що визнані 

експертами неважливими для ефективності управління збутовою діяльністю  

машинобудівних підприємств (галузі, регіону), з низькою достовірністю 

аналізу, та віднесені до групи С. Частка маркетингових механізмів управління 

збутовою діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької області, що 

визнані експертами неважливими для ефективності управління збутовою 

діяльністю машинобудівних підприємств (групи С) у загальній кількості 

маркетингових механізмів управління збутовою діяльністю машинобудівних 

підприємств Запорізької області склала 12,5%. 

Зведена таблиця проведеного аналізу вагомості маркетингових  

механізмів управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств 

Запорізької області, надані у Додатку Е (табл. Е.1). За допомогою  

зведенної таблиці аналізу вагомості маркетингових механізмів  

управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької 

області, наданої у Додатку Е (табл. Е.1)  відберемо для розробки рекомендацій 

щодо проведення аналізу ефективності і оптимізації збуту маркетингові 

механізми управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств 

Запорізької області. 

Згідно проведеного аналізу, рекомендованими показниками 

маркетингових механізмів для підвищення ефективності управління збутовою 

діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької області слід 

вважати:якість, торгову марку, післяпродажне обслуговування, сервіс, кредит, 

строк оплати, умови оплати, канали збуту, посередників, рівні збуту, форми 

реалізації, транспортування, складування, підготовку персоналу відділу збуту, 

зв'язки з громадськістю, виставки, персональний продаж, прямий продаж, 

конкурентів, посередників, постійних клієнтів, споживачів, швидкість та якість 

обслуговування, доставку, комфорт, правильний імідж і оточення, відгуки 

клієнтів, рекомендації, сертифікати.  
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Рекомендовані для підвищення ефективності управління збутовою 

діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької області показники за 

маркетинговими механізмами надані у табл. 3.6. 

Таблиця 3.6  

Маркетингові механізми, рекомендовані для підвищення ефективності 

управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств  

Запорізької області 

Механізми Показники Механізми Показники 

товар 

якість 

просування 

зв'язок з громадськістю 

торгова марка виставки 

післяпродажне обслуговування персональний продаж 

сервіс прямий продаж 

ціна 

кредит 

інформація 

конкуренти 

строк оплати посередники 

умови оплати постійні клієнти 

комунікації 

канали збуту споживачі 

посередники 

процеси 

швидкість та якість обслуговування 

рівні збуту доставка 

форми реалізації комфорт 

контролінг 

транспортування, складування 
фізичні 

докази 

правильний імідж і оточення 

відгуки клієнтів 

підготовка персоналу відділу 

збуту 

рекомендації 

сертифікати 

Примітка: розроблено автором  

 

Таким чином, в результаті проведеного експертного опитування були 

визначені найбільш вагомі для підвищення ефективності збутової діяльності 

машинобудівних підприємств Запорізької області маркетингові механізми,  що 

дозволяє сформувати рекомендації щодо вибору маркетингових механізмів 

управління збутовою діяльністю на рівні окремого підприємства.  

На думку автора, результати даного дослідження можуть бути 

використані для оптимізації впровадження маркетингових механізмів 

управління збутовою діяльністю на машинобудівних підприємствах Запорізької 

області в умовах негативного впливу цілого ряду факторів зовнішнього 

середовища. Крім того, запропонована методологія може бути використана як 

для подальшого уточнення вагомості маркетингових механізмів управління 

збутовою діяльністю машинобудівних підприємств на рівні підприємства, так і 

для розробки заходів з підвищення ефективності галузі на регіональному рівні. 
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3.2. Модель оцінки ефективності збутової діяльності з урахуванням 

витрат на збут 

 

Як показали результати аналізу ефективності збутової діяльності 

машинобудівних підприємств Запорізької області, наведені у другому розділі 

даного дослідження, одною з важливих проблем, що постали перед сучасними 

машинобудівними підприємствами в умовах негативних викликів  зовнішнього 

середовища, стає проблема оцінки ефективності збутової діяльності, в тому 

числі проблема оптимізації збутових витрат підприємства.  

Аналіз теоретичних джерел за темою дослідження, результати якого було 

наведено у першому розділі дисертаційної роботи, показав, що одним з 

найперспективніших методів при здійснені збутової діяльності в сучасних 

умовах господарювання фахівці вважають економіко-математичне 

моделювання, тому що звернення до методів економіко-математичного 

моделювання є важливою складовою будь-якого дослідження в області 

економіки, адже дозволяє за певних заданих умов та обмежень отримати кілька 

розв’язків поставленої задачі, що підвищує оперативність прийняття 

управлінських рішень та мінімізує витрати (Андрушків, Шерстюк, Кирич та 

Погайдак 2017; Лебедева, 2017; Андрушків, Шерстюк та Паляниця 2016; 

Харченко, 2014; Пілько та Лукан, 2012; Макаренко, 2005).  

Автор дослідження погоджується з думкою сучасних дослідників, які 

вважають, що найбільш наглядним інструментом оцінки ефективності збутової 

діяльності промислового підприємства за сучасних умов залишається  аналіз 

коштів, спрямованих на збутову діяльність, причому розглянутий з позиції їх 

поетапного формування (Лебедева, 2017). 

Оскільки об’єктивність такої оцінки знаходиться в прямій залежності від 

обґрунтованості класифікації витрат на збут, доцільно, з огляду на думку 

сучасних дослідників, витрати на збут визначити та структурувати відповідно 

до П(с)БО, затвердженого Наказом Міністерства Фінансів України № 318 від 31 

грудня 1999 року (Офіційний сайт Верховної Ради України).  
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В даному дослідженні за основу буде прийнята класифікація збутових 

витрат, розроблена українськими науковцями відповідно до виконуваних 

функцій за П(с)БО, та скоректована автором відносно специфіки 

машинобудівної галузі.  Класифікація витрат на збутову діяльність з метою 

розробки моделі максимізації ефективності збутової діяльності 

машинобудівних підприємств Запорізької області надана на рис. 3.2.  

 

Рис. 3.2. Класифікація витрат на збутову діяльність з метою розробки 

моделі ефективності збутової діяльності машинобудівних підприємств 

Запорізької області 

Примітка: розроблено автором за (Лебедева, 2017)  

 

Як видно з рис. 3.2, основні витрати на збутову діяльність сучасними 

науковцями розподіляються на три основні класифікаційні групи:  

1) витрати на дослідження ринку, які включають не тількі так звані 

прямі витрати на маркетингові дослідження, але й  витрати на збір інформації, 

витрати на утримання адміністративного апарату, пов’язаного з дослідженням 
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ринку, витрати діловодства підрозділів, що здійснюють дослідження ринку 

тощо; 

2) витрати на підготовку продукції до реалізації, які включають, в т.ч. 

витрати на пакувальні матеріали для затарювання продукції, витрати на 

транспортування, витрати на вантажно-розвантажувальні роботи, втрати через 

зберігання оборотних коштів у запасах готової продукції (затоварювання) 

тощо; 

3) витрати безпосередньо на розподіл та реалізацію виробленої 

продукції, до яких відносять витрати на утримання власних фірмових 

магазинів, витрати на оплату праці, витрати на комісійні (бонусні) винагороди 

збутовому персоналу та торговим агентам тощо. 

Надана класифікація доводить, що витрати на збутову діяльність 

сучасного підприємства утворюються не тільки збутовим підрозділом, але й 

іншими службовими підрозділами підприємства, та пов'язуються зі здійсненням 

цими службами основних функцій збутової діяльності. Таким чином, витрати 

на збутову діяльність зумовлюються як найбільш повним задоволенням потреб 

споживачів, так і забезпеченням процесу управління збутовою діяльністю 

підприємства (Хрупович, 2005, с. 128).   

Отже, на початковому етапі побудови економіко-математичної моделі 

оптимізації збутової діяльності машинобудівних підприємств Запорізької 

області з урахуванням витрат на збут необхідно обрати та визначити структуру 

та основні складові цих витрат з урахуванням особливості як машинобудівної 

галузі в цілому, так і регіональних особливостей розвитку машинобудування . 

Як було з’ясовано у другому розділі даного дисертаційного дослідження, 

основні підприємства машинобудування Запорізької області було створено і 

набули розвитку за часів командно-адміністративної економіки, що зумовило їх 

високотехнологічну спеціалізацію та участь у міжнародній кооперації. 

Виходячи з особливостей галузевої спеціалізації машинобудівних підприємств 

Запорізької області та нестабільного стану зовнішнього середовища 

запропоновану класифікацію доцільно розширити за рахунок виокремлення 
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витрат на тримання підрозділу підприємства, який пов'язаний зі збутом 

продукції та інших витрат, пов’язаних зі збутом продукції в окремі статті 

витрат (табл. 3.7).  

Таблиця 3.7  

Основні складові витрат на збутову діяльність машинобудівного підприємства 

№ елементу   Назва витрат 

1 Витрати на утримання підрозділу підприємства, який пов'язаний зі збутом 

продукції 

2 Витрати на підготовку продукції до реалізації 

3 Витрати на розподіл та реалізацію продукції 

4 Витрати на проведення рекламних заходів та дослідження ринку 

5 Інші витрати, пов'язані зі збутом продукції 

Примітка: розроблено автором  

 

Подальшій аналіз значущості окремих складових структури витрат на 

збутову діяльність машинобудівних підприємств Запорізької області був 

проведений за допомогою методу експертних оцінок. Згідно з цілями та 

задачами дослідження, експертне ᅟ опитування проведене ᅟ в формі 

неструктурованого інтерв’ю з опірним ᅟ опитувальним листом. Опитувальний  

лист для ᅟ проведення аналізу значущості кожної  складової структури витрат на 

збутову діяльність для зростання ефективності збутової діяльності 

машинобудівних підприємств Запорізької області ᅟ наданий у Додатку Ж 

(табл. Ж.1). 

В ролі експертів були залучені фахівці Запорізької торгівельно-

промислової палати, департаменту промисловості та розвитку інфраструктури 

Запорізької державної обласної адміністрації, департаменту економічного 

розвитку і торгівлі Запорізької державної обласної адміністрації, викладачі 

економічного факультету Запорізького національного університету, викладачі 

факультету економіки та менеджменту Запорізької державної інженерної 

академії. Опитування проводилося анонімно (Терент’єва, 2017a). Аналіз 

значущості кожної складової структури витрат на збутову  

діяльність машинобудівних підприємств Запорізької області був  

проведений за допомогою ранжування. Оцінку ступеня значущості складових 
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витрат на збутову діяльність машинобудівних підприємств  

Запорізької області експерти здійснювали шляхом закріплення за ними 

рангового номера.  

За кожною складовою структури витрат на збутову діяльність, яку 

експерт вважає найбільш значущою для розвитку збутової діяльності 

машинобудівних підприємств Запорізької області в сучасних умовах, 

закріплювався ранг 1, за найменш вагомою складовою структури витрат на 

збутову діяльність закріплювався ранг 5. Якщо експерт визнавав кілька 

складових рівнозначними, то за ними закріплювався однаковий ранговий 

номер. Під час проведення опитування було отримано 10 опитувальних листів, 

всі 10 опитувальних листів були визнані дійсними. Результати експертного 

опитування з метою побудови економіко-математичної моделі оптимізації 

збутової діяльності машинобудівних підприємств Запорізької області надані в  

табл. 3.8. 

Таблиця 3.8  

Результати експертного опитування з метою побудови економіко-математичної 

моделі максимізації ефективності збутової діяльності з урахуванням витрат на 

збут машинобудівних підприємств Запорізької області 

Складові 

витрат 

Експерти 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 

3 2 2 4 2 3 3 2 2 2 4 

4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Примітка: розроблено автором  

 

Для визначення значущості складових витрат на збутову діяльність 

машинобудівних підприємств Запорізької області за результатами експертного 

опитування з метою побудови економіко-математичної моделі максимізації 

ефективності збутової діяльності побудуємо матрицю рангів (табл. 3.9), де 

коефіцієнт перетворення дорівнює 30.ijd x   
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Таблиця 3.9  

Матриця рангів значущості складових витрат на збутову діяльність 

машинобудівних підприємств Запорізької області 

Складові 

витрат 

Експерти Сума 

рангів 

d d
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

x1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 -19 361 

x2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 26 -4 16 

x3 2 2 4 2 3 3 2 2 2 4 26 -4 16 

x4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 37 7 49 

x5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 20 400 

∑ 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150  842 

Примітка: розроблено автором  

 

Перевірка правильності складання матриці рангів значущості складових 

витрат на збутову діяльність машинобудівних підприємств Запорізької області 

на основі обчислення контрольної суми. 

Сума за стовпчиками матриці рангів значущості складових витрат на 

збутову діяльність машинобудівних підприємств Запорізької області дорівнює 

одна одній і контрольній сумі (15), тобто матриця складена правильно. 

Розподіл основних складових витрат на збутову діяльність 

машинобудівних підприємств Запорізької області за значущістю наданий в 

табл. 3.10.  

Таблиця 3.10  

Розподіл  основних складових витрат на збутову діяльність машинобудівних 

підприємств Запорізької області за значущістю 

Складові витрат на збутову діяльність Сума рангів 

x1 11 

x2 26 

x3 26 

x4 37 

x5 50 

Примітка: розроблено автором  

 

Для оцінки середнього ступеня узгодженості думок всіх експертів під час 

дослідження значущості окремих складових витрат на збутову діяльність 

машинобудівних підприємств Запорізької області скористаємося базовою 

формулою коефіцієнта конкордації (W) (формула 3.5):  
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,     (3.5) 
 

де S = 842; n = 5; m = 10.  

Звідси коефіцієнт конкордації буде дорівнювати: .  

W = 0,842 свідчить про наявність високого ступеня узгодженості думок 

експертів при проведенні дослідження значущості окремих складових  витрат 

на збутову діяльність машинобудівних підприємств Запорізької області. 

Для оцінки значущості коефіцієнту конкордації розрахуємо критерій 

узгодження Пірсона за формулою 3.6:  

 

,    (3.6)  

 

де m – ᅟ число експертів в ᅟ групі; 

n – число ᅟ факторів; 

W – коефіцієнт конкордації Кенделла. 

За n = 5; m = 10, W = 0,842 критерій узгодження Пірсона буде 

дорівнювати: .  

Обчислений x
2
 порівняємо з нормативним табличним значенням для 

числа ступенів свободи K= n-1=5-1 = 4, рівень значимості α = 0,05. Оскільки 

розрахований x
2
  (33,68) не менший за нормативний  (9,48773), то W = 0,842 – 

величина не випадкова, а тому отримані результати мають сенс і можуть 

використовуватися в подальших дослідженнях. 

На основі отриманої суми рангів обчислимо показники значущості 

складових витрат на збутову діяльність машинобудівних підприємств 

Запорізької області, та перетворимо матрицю опитування в матрицю 

перетворених рангів за формулою 3.4, де xmax = 5.  

Матриця перетворених рангів значущості окремих складових витрат на 

збутову діяльність машинобудівних підприємств Запорізької області надана в 

табл. 3.11. 
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Таблиця 3.11  

Матриця перетворених рангів значущості окремих складових витрат на збутову 

діяльність машинобудівних підприємств Запорізької області 

Складові 

витрат 

Експерти ∑ Вагомість, 

λ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 0,39 

2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 3 24 0,24 

3 3 3 1 3 2 2 3 3 3 1 24 0,24 

4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 13 0,13 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом           100 1 

Примітка: розроблено автором  

 

Далі необхідно проаналізувати динаміку витрат на збутову діяльність 

підприємства за досліджуваний період та визначити коефіцієнти ефективності 

для окремих складових структури витрат на збутову діяльність.  

Розрахунок коефіцієнтів ефективності для складових структури витрат на 

збутову діяльність проведемо за методикою, запропонованою сучасними 

українськими дослідниками з урахуванням виявленої регіональної та галузевої 

специфіки машинобудівних підприємств Запорізької області (Лебедева, 2017). 

Для отримання цільової функції використаємо наступні величини:  

Вi – обсяг і-ї складової структури витрат на збутову діяльність, тис. грн.;  

Оббаз, Обпрогн – обсяг  реалізованої продукції  за попередній період, та 

період, який прогнозується, відповідно, тис. грн.;  

ΔОб = Обпрогн - Оббаз  – абсолютна зміна обсягів реалізованої 

продукції, тис. грн.;  

Рi  – рейтинг значущості i-ї складової структури витрат збутової 

діяльності підприємства;  

Іi – обсяг інвестицій у розвиток збутової діяльності 

підприємства, тис. грн.;  

 – ймовірний ефект від розвитку фактору ефективності, 

скоригований на рейтинги значущості;  
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Ej – коефіцієнт ефективності i-ї складової структури витрат збутової 

діяльності підприємства, який обчислюється за формулою 3.7:  

 

,      (3.7) 

 

Еi – коефіцієнт ефективності і-ї складової структури витрат збутової 

діяльності підприємства прогнозований (формула 3.8): 

 

,      (3.8) 

 

де ni – кількість коефіцієнтів ефективності i-ї складової структури витрат 

збутової діяльності підприємства. 

Розроблена цільова функція моделі набуде наступного вигляду 

(формула 3.9): 

 

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5(B) OбF E I E I E I E I E I            , (B) maxF  . (3.9) 

 

Математичні обмеження для економіко-математичної моделі максимізації 

ефективності збутової діяльності машинобудівних підприємств Запорізької 

області з урахуванням витрат на збут надані у табл. 3.12.  

Таблиця 3.12  

Математичні обмеження для моделі ефективності збутової діяльності 

машинобудівних підприємств Запорізької області з урахуванням витрат на збут 

Математичні обмеження   Інтерпретація 

В1+В2+ В3+В4+В5 = В 

В ≤ В’ 

В має бути меншою суми коштів В’, визначену керівництвом 

на розвиток збуту (бюджет збуту). 

Ei≥1 Умова обов’язкового економічного ефекту від  вкладених в 

розвиток складових структури збутової діяльності 

підприємства коштів.  

Вi≤ Рi В  Для оптимізації  фінансування збутової діяльності кошти 

необхідно розподіляти з урахуванням рейтингів значущості 

складових витрат на збут 

В≥0 Кожна складова структури витрат збутової діяльності 

підприємства має бути профінансованою. 

Примітка: розроблено автором за (Лебедева, 2017) 
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Проведемо апробацію розробленої економіко-математичної моделі на 

досліджуваних підприємствах. Основні дані для апробації розробленої 

економіко-математичної моделі на АТ «Мотор Січ» надані у табл. 3.13. 

Таблиця 3.13  

Основні дані для апробації розробленої моделі оптимізації збутової діяльності з 

урахуванням витрат на збут на АТ «Мотор Січ» (2013–2017 рр.) 

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 ∆V2014 ∆V2015 ∆V2016 ∆V2017 

Обсяг 

реалізованої 

продукції, V 

8
5

8
3
9

2
4

 

9
 7

4
4
 2

7
7

 

1
3

7
8
0

0
9
2
 

1
0

5
4
6

2
0
7

 

1
5

1
5
0

4
2
9

 

6
5

5
5
4

8
 

1
1

6
0
3

5
3

 

4
0

3
5
8

1
5

 

-3
2

3
3

8
8
5
 

Витрати на 

збут, в т.ч. 

4
4

6
7
2

6
 

5
6

4
 8

7
8
 

8
0

3
 7

6
3
 

7
7

9
5
8

7
 

8
9

6
8
9

3
 

4
7

2
2
8
 

1
1

8
1
5

2
 

2
3

8
8
8

5
 

-2
4

1
7

6
 

витрати на 

утримання 

підрозділу 

підприємства, 

який 

пов'язаний зі 

збутом 

продукції 

1
7

4
2
2

3
,1

 

1
9

7
7
0

7
,3

 

2
7

3
2
7

9
,4

2
 

3
0

4
0
3

8
,9

3
 

2
5

1
1
3

0
 

1
8

4
1
8

,9
2

 

4
6

0
7
9

,2
8

 

9
3

1
6
5

,1
5

 

-9
4

2
8

,6
4

 

витрати на 

підготовку 

продукції до 

реалізації 1
2

0
6
1

6
 

1
5

2
5
1

7
,1

 

2
3

3
0
9

1
,2

7
 

1
9

4
8
9

6
,7

5
 

2
4

2
1
6

1
,1

 

1
2

7
5
1

,5
6

 

3
1

9
0
1

,0
4

 

6
4

4
9
8

,9
5

 

-6
5

2
7

,5
2
 

витрати на 

розподіл та 

реалізацію 

продукції 7
5

9
4
3

,4
2

 

9
6

0
2
9

,2
6

 

1
6

0
7
5

2
,6

 

1
3

2
5
2

9
,7

9
 

1
5

2
4
7

1
,8

 

8
0

2
8

,7
6
 

2
0

0
8
5

,8
4

 

4
0

6
1
0

,4
5

 

-4
1

0
9

,9
2
 

витрати на 

проведення 

рекламних 

заходів та 

дослідження 

ринку 

 

4
9

1
3
9

,8
6

 

 

8
4

7
3
1

,7
 

 

8
8

4
1
3

,9
3

 

 

1
0

1
3
4

6
,3

1
 

 

1
6

1
4
4

0
,7

 

 

5
1

9
5

,0
8
 

 

1
2

9
9
6

,7
2

 

 

2
6

2
7
7

,3
5

 

 

-2
6

5
9

,3
6
 

інші витрати, 

пов'язані зі 

збутом 

продукції 

 

2
6

8
0
3

,5
6

 

 

3
3

8
9
2

,6
8

 

 

4
8

2
2
5

,7
8

 

 

4
6

7
7
5

,2
2

 

 

1
2

5
5
6

5
 

 

2
8

3
3

,6
8
 

 

7
0

8
9

,1
2
 

 

1
4

3
3
3

,1
 

 

-1
4

5
0

,5
6
 

Примітка: розроблено автором  

 

За допомогою  табличного процесора Excel, були обчислені середні 

коефіцієнти ефективності і-ї складової структури витрат збутової діяльності 

підприємства, тобто середні значення коефіцієнтів ефективності кожної 
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складової структури витрат збутової діяльності підприємства АТ «Мотор Січ» 

за попередні роки (2013–2017 рр.): Е1 = 0,07; Е2 = 0,14; Е3 = 0,13; Е4 = 0,24; 

Е5 = 0,28. 

Для розробки прогнозного показника ефективності окремих складових  

структури витрат на збутову діяльність АТ «Мотор Січ» встановимо такі обсяги 

витрат на збутову діяльність, які забезпечать підвищення обсягу реалізованої 

продукції на 25%. Тоді цільова функція набере наступного вигляду: 

. 

Визначені обмеження цільової функції оптимізації збутової діяльності з 

урахуванням витрат на збут на АТ «Мотор Січ» надані у формулі 3.10:  

 

,  (3.10) 

 

де Обкр  – точка беззбитковості підприємства, тис. грн.;  

НП – норма прибутку, %.   

Для розрахунку економіко-математичної моделі значущості складових 

структури витрат на збутову діяльність АТ «Мотор Січ» були використані 

можливості табличного процесора Microsoft Excel, при цьому прогнозований 

показник 2019 року враховував підвищення обсягу реалізованої продукції на 

25%, відносно базового періоду (2017 р.) та складав 3 787 607,25 тис. грн.  

Обсяги Обі  (і=1, 2, 3, 4, 5), які відповідають вище наведеним даним, знайдено 

за допомогою надбудови «Пошук рішення» табличного процесора  Excel,  з 

урахуванням формули для цільової функції (3.10) та обмежень (табл. 3.13).   

В результаті проведених розрахунків за допомогою побудованої 

економіко-математичної моделі оптимізації збутової діяльності з урахуванням 

витрат на збут отриманий плановий показник бюджету витрат на збутову 

діяльність АТ «Мотор Січ» на 2018 р., який склав 651 468,45 тис. грн.  

Подальший розподіл бюджету витрат на збутову діяльність АТ «Мотор 

Січ» на 2019 р. між складовими структури витрат на збутову діяльність є сенс 

проводити відповідно до рейтингів значущості Рi. В той же час слід відзначити, 
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що складова «інші витрати, пов'язані зі збутом продукції», яка отримала 

найнижчу оцінку експертів при визначенні рейтингів, продемонструвала 

найвищі показники ефективності під час подальшого дослідження, що свідчить 

про необхідність проведення додаткового аналізу складових структури витрат 

на збутову діяльність для виділення окремих ефективних складових. 

Основні дані для апробації розробленої економіко-математичної моделі 

на ПрАТ «Запоріжтрансформатор» надані у табл. 3.14.  

Таблиця 3.14  

Основні дані для апробації розробленої моделі оптимізації збутової діяльності з 

урахуванням витрат на збут на ПрАТ «Запоріжтрансформатор»  (2013–2017 рр.) 

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 ∆V2014 ∆V2015 ∆V2016 ∆V2017 

Обсяг 

реалізованої 

продукції, V 

2
7
1
7
5
1
0
 

1
3
6
5
 1

0
2
 

1
0
9
5
 2

8
8
 

2
3
5
2
2
4
7
 

2
3
11

4
6
2
 

-1
3
5
2
4
0
8
 

-2
6
9
8
1
4
 

1
2
5
6
9
5
9
 

-4
0
7
8
5
 

Витрати на 

збут, в т.ч. 

1
4
2
8
4
5
 

1
0
4
 0

3
3
 

8
5
 0

3
1
 

1
0
4
7
6
4
 

1
7
4
8
1
2
 

-3
8
8
1
2
 

-1
9
0
0
2
 

1
9
7
3
3
 

7
0
0
4
8
 

Витрати на 

утримання 

підрозділу 

підпр., який 

пов'язаний зі 

збутом 

продукції 

4
1
4
2
5
,0

5
 

2
6
0
0
8
,2

5
 

2
0
4
0
7
,4

4
 

3
0
3
8
1
,5

6
 

5
0
6
9
5
,4

8
 

-1
5
4
1
6
,8

 

-5
6
0
0
,8

1
 

9
9
7
4
,1

2
 

2
0
3
1
3
,9

2
 

Витрати на 

підготовку 

продукції до 

реалізації 4
8
5
6
7
,3

 

3
5
3
7
1
,2

2
 

3
0
6
11

,1
6
 

3
3
5
2
4
,4

8
 

5
9
4
3
6
,0

8
 

-1
3
1
9
6
,1

 

-4
7
6
0
,0

6
 

2
9
1
3
,3

2
 

2
5
9
11

,6
 

Витрати на 

розподіл та 

реалізацію 

продукції 2
4
2
8
3
,6

5
 

1
7
6
8
5
,6

1
 

1
7
0
0
6
,2

 

1
7
8
0
9
,8

8
 

2
9
7
1
8
,0

4
 

-6
5
9
8
,0

4
 

-6
7
9
,4

1
 

8
0
3
,6

8
 

11
9
0
8
,1

6
 

Витрати на 

проведення 

рекламних 

заходів та 

дослідження 

ринку 

1
9
9
9
8
,3

 

1
8
7
2
5
,9

4
 

11
9
0
4
,3

4
 

1
6
7
6
2
,2

4
 

2
4
4
7
3
,6

8
 

-1
2
7
2
,3

6
 

-6
8
2
1
,6

 

4
8
5
7
,9

 

7
7
11

,4
4
 

Інші витрати, 

пов'язані зі 

збутом 

продукції 8
5
7
0
,7

 

6
2
4
1
,9

8
 

5
1
0
1
,8

6
 

6
2
8
5
,8

4
 

1
0
4
8
8
,7

2
 

-2
3
2
8
,7

2
 

-1
1
4
0
,1

2
 

11
8
3
,9

8
 

4
2
0
2
,8

8
 

Примітка: розроблено автором  
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За допомогою табличного процесора Excel були обчислені середні 

коефіцієнти ефективності і-ї складової структури витрат на збутову діяльність 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» (Ei), тобто середні значення коефіцієнтів 

ефективності кожної складової витрат на збутову діяльність за попередні роки 

(2013–2017 рр.): Е1 =  - 0,03; Е2 = 0; Е3 = 0,01; Е4 = - 0,01; Е5 = 0.  

Як бачимо, наявність кризових явищ на досліджуваному підприємстві 

унеможливлює використання розробленої економіко-математичної моделі 

через дію обмежень, оскільки середні показники ефективності складових 

структури витрат на збутову діяльність підприємства, за винятком витрат на 

розподіл та реалізацію продукції, демонструють від’ємну або нульову 

ефективність у досліджуваному періоді, що вимагає використання 

інструментарію антикризового менеджменту та проведення додаткових 

досліджень збутової системи підприємства. 

Від’ємні та нульові результати коефіцієнтів ефективності складових 

структури витрат на збутову діяльність ПрАТ «Запоріжтрансформатор», що 

унеможливлюють використання економіко-математичного моделювання 

оптимізації збутової діяльності з урахуванням витрат на збут, підтверджують 

висновки експертного опитування про недоцільність використання збутового 

підходу для визначення ефективності витрат на збутову діяльність в умовах 

значної невизначеності зовнішнього середовища та за наявності кризових явищ 

на досліджуваному підприємстві.  

Проведене економіко-математичне моделювання доводить необхідність 

розробки додаткових рекомендацій щодо підвищення ефективності збутової 

діяльності ПрАТ «Запоріжтрансформатор» в умовах значної невизначеності 

зовнішнього середовища з використанням ресурсного підходу.  

Основні дані для апробації розробленої економіко-математичної моделі 

на ПрАТ «Запоріжкран»  надані у табл. 3.15.  

За допомогою  табличного процесора Excel, були обчислені середні 

коефіцієнти ефективності і-ї складової структури витрат на збутову діяльність, 

тобто  середні значення коефіцієнтів ефективності кожної складової структури 
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витрат на збутову діяльність ПрАТ «Запоріжкран» за попередні роки (2013–

2017 рр.): Е1 = - 0,07; Е2 = - 0,03; Е3 = - 0,04; Е4 = 0,05; Е5 = 0,06. 

Таблиця 3.15  

Основні дані для апробації економіко-математичної моделі максимізації 

ефективності збутової діяльності з урахуванням витрат на збут на 

ПрАТ «Запоріжкран» (2013–2017 рр.) 

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 ∆V2014 ∆V2015 ∆V2016 ∆V2017 

Обсяг 

реалізованої 

продукції, V 
222621 151 599 218 281 343357 361709 -71022 66682 125076 18352 

Витрати на 

збут, в т.ч. 7390 4 573 6 569 7293 8042 -2817 1996 724 749 

витрати на 

утримання 

підрозділу 

підприємства, 

який 

пов'язаний зі 

збутом 

продукції 2438,7 1326,17 2167,77 2406,69 2653,86 -1112,53 841,6 238,92 247,17 

витрати на 

підготовку 

продукції до 

реалізації 1995,3 1234,71 1642,25 1823,25 2171,27 -760,59 407,54 181 348,02 

витрати на 

розподіл та 

реалізацію 

продукції 1478 914,6 1379,49 1458,6 1608,4 -563,4 464,89 79,11 149,8 

витрати на 

проведення 

рекламних 

заходів та 

дослідження 

ринку 1108,5 868,87 985,35 1239,81 1447,56 -239,63 116,48 254,46 207,75 

інші витрати, 

пов'язані зі 

збутом 

продукції 369,5 228,65 394,14 364,65 723,78 -140,85 165,49 -29,49 359,13 

Примітка: розроблено автором  

 

Як бачимо, наявність кризових явищ на ПрАТ «Запоріжкран» 

унеможливлює використання розробленої моделі через дію обмежень, оскільки 

значна частина середніх показників ефективності  складових структури витрат 

на збутову діяльність демонструють від’ємну ефективність у досліджуваному 
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періоді, що вимагає використання інструментарію антикризового менеджменту 

та проведення додаткових досліджень збутової системи підприємства. 

Від’ємні значення коефіцієнтів ефективності кожної складової структури 

витрат на збутову діяльність ПрАТ «Запоріжкран» унеможливлюють 

використання економіко-математичного моделювання оптимізації збутової 

діяльності з урахуванням витрат на збут для даного підприємства та 

підтверджують попередні висновки щодо недоцільності використання 

збутового підходу для визначення ефективності збутових витрат в умовах 

значної невизначеності зовнішнього середовища та за наявності кризових явищ 

на досліджуваному підприємстві. Результати розрахунку економіко-

математичної моделі свідчать про необхідність розробки в існуючих 

економічних умовах додаткових рекомендацій з оптимізації збутової діяльності 

ПрАТ «Запоріжкран» з використанням ресурсного підходу. Результати 

розрахунків коефіцієнтів ефективності кожної складової структури витрат на 

збутову діяльність  надані у табл. 3.16. Резюмуючи слід зазначити, що в 

результаті проведеного дослідження було розроблено економіко-математичну 

модель максимізації ефективності збутової діяльності з урахуванням витрат на 

збут машинобудівних підприємств Запорізької області та проведено апробацію 

розробленої моделі на досліджуваних підприємствах.   

Таблиця 3.16  

Коефіцієнти ефективності кожної складової структури витрат на збутову 

діяльність 

Складова структури витрат АТ «Мотор Січ» ПрАТ «Запоріж 

трансформатор» 

ПрАТ «Запоріжкран» 

витрати на утримання підрозділу 

підприємства, який пов'язаний зі 

збутом продукції (Е1) 

0,04 -0,11 -0,14 

витрати на підготовку продукції до 

реалізації (Е2) 

0,15 -0,12 -0,16 

витрати на розподіл та реалізацію 

продукції (Е3) 

0,15 -0,11 -0,13 

витрати на проведення рекламних 

заходів та дослідження ринку (Е4) 

0,23 -0,14 -0,15 

інші витрати, пов'язані зі збутом 

продукції (Е5) 

0,3 -0,11 -0,01 

Примітка: розроблено автором  
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В результаті апробації за допомогою розробленої економіко-

математичної моделі для АТ «Мотор Січ» було розраховано плановий річний 

бюджет витрат на збутову діяльність на 2018 р. Плановий річний бюджет 

витрат на збутову діяльність АТ «Мотор Січ» згідно з розрахунками повинен 

скласти 458 760 тис. грн., що дозволить забезпечити плановий приріст продажів 

підприємства на рівні 25%.  

Крім того, проведення апробації підтвердило висновки, зроблені автором 

в результаті експертного опитування, наданого у другому розділі цієї 

дисертаційної роботи щодо сумнівної ефективності витратного підходу до 

оптимізації збутової діяльності в умовах кризового стану підприємств, оскільки 

бюджетування збутової діяльності за допомогою розробленої економіко-

математичної моделі для ПрАТ «Запоріжтрансформатор» та 

ПрАТ «Запоріжкран» було унеможливлене від’ємними середніми показниками 

ефективності для всіх складових  структури витрат на збутову діяльність вище 

вказаних підприємств. На нашу думку, для максимізації ефективності збутової 

діяльності підприємств машинобудівної галузі, в яких виявлені ознаки 

кризового стану, а також в умовах високої невизначеності зовнішніх факторів, 

найбільш доцільним для оптимізації управління збутової діяльності буде 

використання ресурсного підходу, що актуалізує необхідність додаткових 

розробок в області оптимізації управління збутовою діяльністю.  

В той же час, розроблена економіко-математична модель оптимізації 

збутової діяльності з урахуванням витрат на збут з успіхом може бути 

використана для максимізації ефективності управління збутовою діяльністю на 

машинобудівних підприємствах Запорізької області в умовах сталого розвитку, 

що дозволить значно підвищити ефективність збутових витрат та оптимізувати 

збутову діяльність підприємств. Удосконалений методичний підхід до 

оцінювання ефективності збутової діяльності з використанням економіко-

математичного моделювання, з урахуванням структури витрат на збут може 

бути використаний для розробки економіко-математичних моделей 

максимізації ефективності збутової діяльності з урахуванням витрат на збут як 
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на рівні окремих машинобудівних підприємств Запорізької області, так і для 

промислових підприємств інших галузей або інших регіонів – після проведення 

адаптації з урахуванням особливостей розвитку підприємства. 

 

 

3.3. Формування маркетингової стратегії збутової діяльності 

 

Наведена у даній роботі економіко-математична модель оптимізації 

збутової діяльності з урахуванням витрат на збут наочно доказала недостатню 

доцільність використання витратного підходу для підвищення ефективності 

управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької 

області. Під час апробації економіко-математичної моделі оптимізації збутової 

діяльності з урахуванням витрат на збут  було з’ясовано, що для 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» та ПрАТ «Запоріжкран» використання даної 

моделі унеможливлене наявністю кризових явищ, які зумовлюють від’ємні 

показники ефективності збутової діяльності. Недоцільність використання 

витратного підходу для підвищення ефективності витрат на збутову діяльність 

актуалізує необхідність розробки сучасних високоефективних заходів задля 

оптимізації збутової діяльності машинобудівних підприємств Запорізької 

області.  

Аналіз чинників, які впливають на управління збутовою діяльністю 

машинобудівних підприємств Запорізької області, наданий у другому розділі 

даної дисертаційної роботи показав, що на момент дослідження машинобудівні 

підприємства регіону знаходилися у зоні впливу одночасно декількох 

негативних факторів зовнішнього середовища, що значно знижувало 

ефективність витратних методів аналізу та контролю. Крім того, як показали 

результати проведеного дослідження, значна кількість машинобудівних 

підприємств Запорізької області мають історично зумовлені вади структури 

збуту, що значно збільшує вірогідність настання ризиків, особливо, політичних, 

зовнішньоекономічних та ін. При цьому слід зазначити, що особливості 
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продукції, яка виробляється дослідженими підприємствами значною мірою 

ускладнюють оптимізацію структури збуту за рахунок зміни асортименту, тому 

питання підвищення ефективності управління збутовою діяльністю відіграють 

для цих підприємств особливу роль. 

Результати аналізу сучасної наукової думки, наведені у першому розділі 

даної дисертаційної роботи, показали, що в умовах невизначеності зовнішнього 

середовища все більшої актуальності набувають маркетингові методи 

управління збутовою діяльності. При цьому глибина впровадження 

маркетингових методів управління може варіюватися на різних підприємствах 

від введення окремих маркетингових механізмів управління збутовою 

діяльністю та реалізації заходів з розробки і реалізації маркетингової стратегії 

збуту, до побудови повномасштабних маркетингових систем збуту. На думку 

професора Іванова М.М. (Терент’єва та Іванов, 2018), майбутнє збутової 

діяльності підприємств будь-якої галузі буде визначатися саме маркетинговими 

системами збуту, що використовують сучасні інформаційні технології для 

організації системного збутового простору, який дозволить підприємствам не 

тільки забезпечити повноцінний зворотній зв'язок зі споживачами для 

отримання правдивої і актуальної інформації щодо існуючих потреб 

споживачів, але й активно впливати на формування цих потреб. Визначна роль 

стратегічного управління на промислових підприємствах в існуючих ринкових 

підкреслюється значною кількістю сучасних економічних досліджень (Маказан, 

2018; Терент’єва, 2018а; 2018b; Швець та Сидоренко, 2018; Череп, 2017; Швець 

та Рудь, 2017; Череп та Корнєв, 2016; Клочко, Камчатная-Степанова та 

Сикетина 2015; Череп та Бєлікова, 2015; Бойко, 2014; Гуржій, 2014a; 2014b; 

Корінєв та Мартиненко, 2014a; 2014b; Бойко та Криштапюк, 2013; Гарматюк, 

2011; Бєлявцев та Беспята, 2010; Герасимчук, Морохова та Бойко 2008).   

Втім слід зазначити, що на момент дослідження в умовах українського 

інформаційного простору формування маркетингових систем збуту можливе 

переважно для товарів споживчого ринку. На жаль, українська ринкова 

інформаційна інфраструктура знаходиться ще в стадії формування, та не 
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дозволяє створювати повноцінні маркетингові системи збуту для підприємств 

промислового ринку. Оскільки більшість машинобудівних підприємств 

Запорізької області орієнтовані саме на випуск високотехнологічної продукції 

«business to business» и «business to government», впровадження маркетингових 

систем збуту на даному етапі розвитку машинобудівних підприємств є 

недоцільним через недостатній розвиток інформаційної інфраструктури. 

На нашу думку, за цих умов найбільш доцільним для підвищення 

ефективності збутової діяльності машинобудівних підприємств Запорізької 

області стане введення маркетингових механізмів управління збутовою 

діяльністю, а також розробка і впровадження маркетингових стратегій збуту 

для досліджуваних підприємств. 

Аналіз теоретичних джерел, наданий у першому розділі даного 

дослідження показав, що сучасні науковці в системі маркетингових стратегій 

управління збутом виділяють сім груп стратегій: загальна стратегія управління 

бізнесом; управління цільовим ринком споживачів; управління асортиментним 

портфелем продукції; управління ціновою політикою; управління збутовим 

потенціалом; управління збутовими ризиками; управління збутовим 

персоналом. 

На момент дослідження економіка має достатньо широкий 

інструментарій як для діагностики стратегічного положення підприємства на 

ринку, так і для розробки стратегічних заходів, в тому числі – маркетингових 

стратегій розвитку збутової діяльності. При цьому для ефективного 

використання існуючого інструментарію необхідно, перш за все, об’єктивно 

визначити місце підприємства на ринку, його життєвий цикл та ін. 

Результати представленого у другому розділі дослідження дозволяють 

визначити місце досліджуваних підприємств, їхні наявні стратегічні позиції,  а 

також основні пріоритети для подальшого розвитку підприємства.  

Задля розробки маркетингової стратегії збутової діяльності 

машинобудівних підприємств Запорізької області використаємо матрицю 

спрямованої політики Shell/DPM, яка дозволяє оцінити одночасно кількісні та 
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якісні параметри бізнесу, тобто зробити багато-параметричний стратегічний 

аналіз та визначити певну стратегію підприємства залежно від життєвого циклу 

конкретного виду продукції або грошового потоку (Терент’єва, 2018а).  

Оцінку перспектив галузі бізнесу та його конкурентоспроможності 

проведемо методом  експертного опитування за допомогою бальної оцінки. В 

процесі дослідження кожному запропонованому параметру експертом 

виставлялася оцінка від 1 до 3 балів, при цьому бальні оцінки інтерпретувалися 

через наступні значення: оцінка «3 бали» – найвища перспективність 

підприємств галузі / конкурентоспроможність бізнесу; оцінка «2 бали» – 

посередня перспективність підприємств галузі / конкурентоспроможність 

бізнесу; оцінка «1 бал» – низька перспективність підприємств галузі / 

конкурентоспроможність бізнесу. 

Згідно з цілями та задачами дослідження, експертне ᅟ опитування було 

вирішено проводити ᅟ в формі неструктурованого інтерв’ю з ᅟ опитувальним 

листом. В цьому випадку заповнення ᅟ опитувального листа може ᅟ проводитися 

як інтерв’юером, ᅟ так і безпосередньо ᅟекспертом, якщо він проявить бажання 

заповнити ᅟ опитувальний лист самостійно.  Опитувальний  лист для ᅟ проведення 

експертного опитування ᅟ наданий у Додатку З.  

В ролі експертів були залучені фахівці Запорізької торгівельно-

промислової палати, департаменту промисловості та розвитку інфраструктури 

Запорізької державної обласної адміністрації, департаменту економічного 

розвитку і торгівлі Запорізької державної обласної адміністрації, викладачі 

економічного факультету Запорізького національного університету, викладачі 

факультету економіки та менеджменту Запорізької державної інженерної 

академії. Опитування проводилося анонімно (Терент’єва, 2017a). В ході даного 

дослідження було  залучено 10 експертів та отримано 10 опитувальних листів, 

всі 10 були визнані дійсними. За результатами експертного опитування були 

отримані розрахункові дані для розробки маркетингової стратегії збутової 

діяльності машинобудівних підприємств Запорізької області за матрицею 

Shell/DPM, надані у табл. 3.17. 
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Таблиця 3.17  

Розрахункові дані для розробки маркетингової стратегії збутової діяльності 

машинобудівних підприємств Запорізької області за матрицею Shell/DPM 

Підприємства  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сер. оцінка 

Привабливість галузі            

АТ «Мотор Січ» 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2,7 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2,8 

ПрАТ «Запоріжкран» 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1,8 

Конкурентоспроможність 

підприємства 

           

АТ «Мотор Січ» 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1,3 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1,8 

ПрАТ «Запоріжкран» 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2,6 

Примітка: розроблено автором  

 

Проведемо оцінку середнього ступеня узгодженості думок всіх експертів 

відносно привабливості галузі.  

Для оцінки середнього ступеня узгодженості думок всіх експертів 

відносно привабливості галузі скористаємося коефіцієнтом конкордації (W) для 

випадку з пов'язаними рангами (формула 3.11): 

 

,     (3.11) 

 

де S = 98; n = 3; m = 10.  

За формулою 3.2 обчислимо Ti: 

T1 = [(2
3
-2)]/12 = 0,5 

T2 = [(2
3
-2)]/12 = 0,5 

T3 = [(2
3
-2)]/12 = 0,5 

T4 = [(2
3
-2)]/12 = 0,5 

T5 = [(2
3
-2)]/12 = 0,5 

T6 = [(2
3
-2)]/12 = 0,5 

T7 = [(2
3
-2)]/12 = 0,5 

T8 = [(2
3
-2)]/12 = 0,5 

T9 = [(2
3
-2)]/12 = 0,5 
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Обчислимо ∑Ti : ∑Ti = 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 = 

4,5.  

Звідси коефіцієнт конкордації буде дорівнювати: 

.  

Таким чином, значення коефіцієнту конкордації W = 0,63 (0,6≤0,63≤0,8) 

свідчить про наявність високого ступеня узгодженості думок експертів. 

Для оцінки значущості коефіцієнту конкордації 

розрахуємо критерій узгодження Пірсона за формулою 3.3: 

.  

Обчислений x
2
 порівняємо з нормативним табличним значенням для 

числа ступенів свободи K= n-1 = 3-1 = 2, рівень значимості α = 0,05. Оскільки 

розрахований x
2
  (12,65) не менший за нормативний  (5,99146), то W = 0,63 – 

величина не випадкова, а тому отримані результати мають сенс і можуть 

використовуватися в подальших дослідженнях. 

Проведемо оцінку середнього ступеня узгодженості думок всіх експертів 

відносно конкурентоспроможності підприємств. Для оцінки середнього ступеня 

узгодженості думок всіх експертів відносно конкурентоспроможності 

підприємств скористаємося коефіцієнтом конкордації (W) для випадку з 

пов'язаними рангами (формула 3.12): 

 

,       (3.12) 

 

де S = 108,5; n = 3; m = 10; 

ti – кількість елементів в i-й зв’язці для i-го експерта (кількість 

повторюваних елементів). 

За формулою 3.2 обчислимо Ti: 

T1 = [(2
3
-2)]/12 = 0,5 
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T3 = [(2
3
-2)]/12 = 0,5 

T5 = [(2
3
-2)]/12 = 0,5 

T8 = [(2
3
-2)]/12 = 0,5 

T10 = [(2
3
-2)]/12 = 0,5 

Обчислимо ∑Ti : ∑Ti = 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 = 2,5 

Звідси коефіцієнт конкордації буде дорівнювати: 

.  

Таким чином, значення коефіцієнту конкордації W = 0,62 (0,6≤0,62≤0,8) 

свідчить про наявність високого ступеня узгодженості думок експертів. 

Для оцінки значущості коефіцієнту конкордації 

розрахуємо критерій узгодження Пірсона за формулою 3.3: 

.  

Обчислений x
2
 порівняємо з нормативним табличним значенням для 

числа ступенів свободи K= n-1 = 3-1 = 2, рівень значимості α = 0,05. Оскільки 

розрахований x
2
  (12,4) не менший за нормативний  (5,99146), то W = 0,62 – 

величина не випадкова, а тому отримані результати мають сенс і можуть 

використовуватися в подальших дослідженнях. 

Оскільки за результатами розрахунків ступінь узгодженості думок 

експертів відносно конкурентоспроможності підприємств та привабливості 

галузі достатньо висока, а отримані результати експертного опитування 

визнано невипадковими та такими, що мають сенс для подальшого 

використання,  розробимо  матрицю спрямованої політики Shell/DPM для 

машинобудівних підприємств Запорізької області (рис. 3.3).  

Як видно з рис. 3.3, два з досліджуваних підприємств АТ «Мотор Січ» та 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» знаходяться у квадранті матриці, який поєднує 

середні показники конкурентоспроможності та високу привабливість галузі. 

Рекомендованою стратегією для цих підприємств стане підсилення 

конкурентних переваг.  
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Рис. 3.3. Матриця Shell/DPM для розробки маркетингової стратегії 

збутової діяльності машинобудівних підприємств Запорізької області 

Примітка: розроблено автором  

 

Виходячи з результатів аналізу, наведених у другому розділі даного 

дисертаційного дослідження, для формування маркетингової стратегії 

підсилення конкурентних переваг АТ «Мотор Січ» та 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» слід запропонувати наступні першочергові 

заходи:  

 впровадження системи моніторингу конкурентного положення 

підприємства на світовому ринку; 

 визначення та розвиток сильних сторін підприємства;  

 визначення слабких сторін підприємства та запобігання настанню 

пов’язаних з цими сторонами ризиків;  

 своєчасний контроль та коригування управлінських заходів з розвитку 

конкурентних переваг. 
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Третє підприємство, ПрАТ «Запоріжкран», знаходиться у квадранті 

матриці, який поєднує високу конкурентоспроможність та середні показники 

привабливості бізнесу, і вимагає від підприємства стратегічних дій, 

орієнтованих на зростання бізнесу. 

Виходячи з результатів аналізу, наведених у другому розділі даного 

дисертаційного дослідження, для формування маркетингової стратегії 

зростання бізнесу слід запропонувати наступні першочергові дії: впровадження 

системи маркетингової інформації, спрямованої на зростання бізнесу; 

впровадження заходів з дослідження нових ринків; впровадження заходів з 

експансії на нові ринки та підвищення частки підприємства на існуючих 

ринках.  

Таким чином, в ході дослідження удосконалено методику формування 

маркетингової стратегії збутової діяльності машинобудівних підприємств 

Запорізької області з використанням матриці Shell/DPM. 

Оскільки використана для розробки маркетингової стратегії збутової 

діяльності матриця Shell/DPM є статичною, для розробки прогнозу розвитку 

збутової діяльності машинобудівних підприємств Запорізької області 

скористаємося методом трендового аналізу.  

Вихідними даними для побудови прогнозу є значення показників 

ефективності збутової діяльності, розраховані у 2 розділі даного 

дисертаційного дослідження (табл. 3.18).  

Таблиця 3.18  

Вихідні дані для побудови прогнозу розвитку збутової діяльності 

машинобудівних підприємств Запорізької області 

Підприємства 

2013 2014 2015 2016 2017 Відхил. 

абс.  

2017/ 

2013 

Відхил. 

відн. 

2017/ 

2013 

АТ «Мотор Січ» 0,09 0,12 0,16 0,18 0,13 -0,04 -44,44 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 0,08 0,11 0,1 0,09 0,12 0,04 50 

ПрАТ «Запоріжкран» 0,04 0,04 0,05 0,03 0,03 -0,01 -25 

Середня регіональна оцінка  0,07 0,09 0,1 0,1 0,09 0,02 28,57 

Примітка: розроблено автором  
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Графічно зміни показників ефективності збутової діяльності 

машинобудівних підприємств Запорізької області надані на рис. 3.4. 

Як видно з рис. 3.4, значення показників ефективності збутової діяльності 

досліджуваних підприємств дозволяє встановити певні закономірності. Так, 

найбільші значення ефективності збутової діяльності протягом всього 

досліджуваного періоду є АТ «Мотор Січ», що, на думку автора, є логічним 

підтвердженням кризових явищ, виявлених у другому розділі даної роботи на 

підприємствах ПрАТ «Запоріжтрансформатор» та ПрАТ «Запоріжкран». Крім 

того, з рис. 3.4 видно, що майже всі показники демонструють позитивну 

динаміку показників ефективності збутової діяльності. Виняток складає 

ПрАТ «Запоріжкран», значення ефективності збутової діяльності якого у 

2017 р. (0,03) зменшилось на 28,57% відносно рівня 2013 р. (0,04).  

 

Рис. 3.4. Графічне відображення змін ефективності збутової діяльності 

машинобудівних підприємств Запорізької області 

Примітка: розроблено автором  

 

Як видно з рис. 3.4, тренди коефіцієнтів ефективності збутової діяльності 

АТ «Мотор Січ» мають зростаючу динаміку, що свідчить про позитивні 

тенденції в розвитку збутової діяльності підприємства.  

Далі для кожного підприємства побудуємо за даними 2013–2017 рр. ряд 

трендових моделей: лінійну, поліноміальну (2 степені), степеневу, 
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експоненційну та логарифмічну. Використовуючи метод графічної 

інтерпретації даних, розробимо фактичний тренд для АТ «Мотор Січ», на 

основі якого сформуємо ряд економіко-математичних моделей (рис. 3.5).  

 

 

Рис. 3.5. Графічне відображення основних трендів розвитку збутової 

діяльності АТ «Мотор Січ» 

Примітка: розроблено автором  

 

Як видно з рис. 3.5, тренди коефіцієнтів ефективності збутової діяльності 

АТ «Мотор Січ» мають зростаючу динаміку, що свідчить про позитивні 

тенденції в розвитку збутової діяльності підприємства. На основі  

наведених даних було побудовано п’ять економетричних моделей, наданих у 

табл. 3.19. 

Таблиця 3.19  

Трендові моделі для прогнозування ефективності збутової діяльності 

АТ «Мотор Січ» 

Тренд Математична модель Коефіцієнт 

детермінації 

Лінійний y = 0,025x + 0,053 R² = 0,9356 

Експоненціальний y = 0,0682e
0,1962x

 R² = 0,9388 

Степеневий y = 0,0793x
0,4576

 R² = 0,8251 

Поліноміальний y = 0,0036x
2
 + 0,0036x + 0,078 R² = 0,9624 

Логарифмічний y = 0,0575ln(x) + 0,0729 R² = 0,8002 

Примітка: розроблено автором  
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Для подальшого аналізу математичних моделей, наданих у табл. 3.19, 

потрібно оцінити якість розроблених моделей, порівнюючи коефіцієнт 

детермінації кожної моделі з нормативним значенням 0,76. Коефіцієнт 

детермінації лінійної моделі R² = 0,9356 > 0,76, коефіцієнт детермінації 

експоненціальної моделі  R² = 0,9388 > 0,76, коефіцієнт детермінації степеневої 

моделі R² = 0,8251 > 0,76, коефіцієнт детермінації поліноміальної моделі 

R² = 0,9624 > 0,76, коефіцієнт детермінації логарифмічної  моделі 

R² = 0,8002 > 0,76. Це дозволяє зробити висновок, що всі отримані моделі 

достатньо якісні, оскільки коефіцієнт детермінації для кожної моделі більший 

за 0,76, при цьому найбільше значення коефіцієнта детермінації (R² = 0,9624) 

демонструє поліноміальний тренд другої степені, а найменше (R² = 0,8002) – 

логарифмічний тренд. Оскількм якість розробленої моделі обумовлюється 

значенням коефіцієнту детермінації, для подальшого прогнозування оберемо 

прогноз за допомогою поліноміального тренду. Результати прогнозування 

надано на рис. 3.6. 

 

Рис. 3.6. Прогноз ефективності збутової діяльності АТ «Мотор Січ» 

відповідно до обраної поліноміальної моделі 

Примітка: розроблено автором 

 

Як бачимо на рис. 3.6 (зверху 6), в прогнозованому періоді ефективність 

збутової діяльності демонструє тенденції до зростання, що дозволяє оцінити 

отриманий прогноз як позитивний. Розраховані за допомогою засобів 

табличного процесора Excel прогнозні дані коефіцієнтів ефективності збутової 



192 

діяльності АТ «Мотор Січ» відповідно до обраної поліноміальної моделі надані 

у табл. 3.20.  

Таблиця 3.20  

Прогноз коефіцієнтів ефективності збутової діяльності АТ «Мотор Січ»  

згідно з поліноміальною моделлю 

Показник   2018 2019 2020 2021 2022 Відхил. 

абс.  2022/ 

2017 

Відхил. 

відн. 2022/ 

2017, % 

Коефіцієнт 

ефективності збутової 

діяльності 

0,2292 0,2796 0,3372 0,402 0,474 0,2448 206,81 

Примітка: розроблено автором 

 

З табл. 3.20 видно, що за умов використання розробленої маркетингової 

стратегії в 2018 р. коефіцієнт ефективності досягне 0,2292, в 2019 р. 

збільшиться до 0,2796, в 2020 р. складе 0,3372, в 2021 р. – 0,402, а в 2022 р. – 

0,474, збільшившись за досліджуваний період на 0,2448, або на 206,81%. 

Іншими словами, за використання маркетингової стратегії посилення 

конкурентних переваг згідно з методом Shell/DPM, ефективність збутової 

діяльності АТ «Мотор Січ» за період 2018–2022 рр. збільшиться більш, ніж 

вдвічі, та складе 0,474. Розрахунок прогнозу для підприємств 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» та ПрАТ «Запоріжкран» не є доцільним, 

оскільки прояви кризових явищ на цих підприємствах значно збільшують 

можливості щодо використання витратних методів аналізу та прогнозування. 

Таким чином, в результаті проведеного дослідження були запропоновані 

найбільш відповідні до сучасного стану машинобудівних підприємств 

Запорізької області маркетингові стратегії збутової діяльності. Слід відзначити, 

що використання методу Shell/DPM дозволяє врахувати не тільки 

конкурентоспроможність кожного окремого підприємства, але й привабливість 

галузі як такої, тобто враховує вплив факторів зовнішнього середовища.  

За допомогою трендового аналізу були отримані трендові моделі 

коефіцієнтів ефективності збутової діяльності підприємства АТ «Мотор Січ», 

використані для подальшого прогнозування ефективності збутової діяльності 
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підприємства. Прогноз був розрахований за допомогою поліноміальної моделі 

другої степені. Результати прогнозу дозволили отримати прогнозні  дані щодо 

значень коефіцієнтів ефективності у майбутніх періодів, та встановити, що за 

використання стратегії посилення конкурентних переваг за прогнозований 

період ефективність збутової діяльності АТ «Мотор Січ» збільшиться більш, 

ніж вдвічі, та складе 0,474. Крім того, розроблена методика розробки 

маркетингової стратегії збутової діяльності досить прозора не потребує 

спеціальних технічних засобів, та може бути використана як на рівні окремих 

підприємств – для контролю і корекції стратегічних планів, так і для розробки 

маркетингових стратегій підприємств інших галузей народного господарства. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

В даному розділі основна увага наділялася удосконаленню методичних 

підходів до оцінки ефективності управління збутовою діяльністю 

машинобудівних підприємств Запорізької області. В результаті проведеного 

дослідження автором було зроблено наступні висновки: 

1. За концепцією «7Р» з використанням комплексу методів, в тому числі 

експертного опитування та АВС-аналізу, удосконалено маркетингові механізми 

управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької 

області. Апробація отриманих результатів дослідження була проведена на 

підприємствах АТ «Мотор Січ», ПрАТ «Запоріжтрансформатор» та 

ПрАТ «Запоріжкран», в тім результати даного дослідження можуть бути 

використані для оптимізації впровадження маркетингових механізмів 

управління збутовою діяльністю на будь яких машинобудівних підприємствах 

Запорізької області в умовах негативного впливу зовнішнього середовища.  

2. Удосконалено методичний підхід до оцінювання ефективності 

збутової діяльності з використанням економіко-математичного моделювання, з 

урахуванням структури витрат на збут, розроблена модель максимізації 

ефективності збутової діяльності з урахуванням витрат на збут та проведена 
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апробація розробленої моделі на досліджуваних підприємствах АТ «Мотор 

Січ», ПрАТ «Запоріжтрансформатор» та ПрАТ «Запоріжкран», що дозволяє 

оптимізувати управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств в 

тому числі за рахунок ефективного прогнозування структури витрат на збут. 

3. В результаті апробації удосконаленого методичного підходу до 

оцінювання ефективності збутової діяльності з використанням економіко-

математичного моделювання і використання моделі максимізації ефективності 

збутової діяльності з урахуванням витрат на збут сформовано плановий 

показник бюджету витрат на збутову діяльність АТ «Мотор Січ» на прогнозний 

період (2019 р.). 

4. Апробація розробленого методичного підходу до оцінювання 

ефективності збутової діяльності з використанням економіко-математичного 

моделювання з урахуванням структури витрат на збут на підприємствах 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» та ПрАТ «Запоріжкран» довела недоцільність 

використання витратного підходу на підприємствах, що демонструють ознаки 

кризових явищ, та підтвердила гіпотезу щодо сумнівної об’єктивності 

витратних методів розрахунку ефективності управління збутовою діяльністю в 

умовах кризового стану підприємств, що була сформульована автором за 

результатами експертного опитування у другому розділі цієї дисертаційної 

роботи. 

5. Удосконалено методику формування маркетингової стратегії збутової 

діяльності машинобудівних підприємств Запорізької області з використанням 

матриці Shell/DPM. За допомогою матриці Shell/DPM проведене формування 

маркетингової стратегії збутової діяльності машинобудівних підприємств 

Запорізької області, яке дозволило рекомендувати використання для 

АТ «Мотор Січ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор» стратегії підсилення 

конкурентних переваг, а для ПрАТ «Запоріжкран» – стратегії зростання бізнесу.  

6. За допомогою трендового аналізу отримано трендові моделі 

ефективності збутової діяльності АТ «Мотор Січ», використані для подальшого 

прогнозування ефективності збутової діяльності підприємства. Прогнозні  дані 
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щодо значень коефіцієнтів ефективності у майбутніх періодів показали, що за 

використання стратегії посилення конкурентних переваг за прогнозований 

період ефективність збутової діяльності АТ «Мотор Січ»  збільшиться більш, 

ніж вдвічі, та складе 0,474.  

7. Практичне застосування розроблених теоретичних, методичних і 

практичних засад підтверджується відповідними довідками про впровадження 

результатів наукового дослідження на вітчизняних машинобудівних 

підприємствах (Додаток К). 

 

Результати дослідження за розділом 3 опубліковано у працях: 

(Терент’єва, 2018а; Терент’єва, 2018b; Терент’єва та Іванов, 2018; Терент’єва, 

2017a).  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення актуального наукового завдання щодо удосконалення управління 

збутовою діяльністю машинобудівних підприємств. За результатами 

дослідження сформульовано такі основні висновки та рекомендації:  

1. На основі узагальнення сучасних підходів до тлумачення сутності 

понять «збут», «збутова діяльність», «система збуту» уточнено і розвинуто їхнє 

змістове наповнення. Під збутом слід розуміти систему відносин, що виникає в 

процесі товарно-грошового обміну, спрямованого на задоволення комерційних 

потреб суб’єктів ринку через виробництво або перепродаж товарів і послуг. Під 

збутовою діяльністю згідно з авторським визначенням необхідно розуміти 

цілеспрямовану організаційно-економічну діяльність, яка орієнтована на 

збільшення реалізації товарів і послуг шляхом урахування виробничого 

потенціалу, технологічного циклу продукції, інноваційної складової діяльності 

підприємства, маркетингового плану, логістичних зв’язків, механізмів сервісної 

підтримки, пріоритетів зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

відповідно до стратегічного плану його розвитку, що забезпечує двосторонній 

зв'язок підприємства з бізнес-партнерами та бізнес-інфраструктурою. З 

урахуванням наведених визначень і наукових досягнень сучасної економічної 

думки під системою збуту запропоновано розуміти комплексне поєднання 

збутової структури підприємства та каналів збуту, що використовуються 

підприємством для здійснення збутової діяльності, при цьому під збутовою 

структурою розуміють елементи організаційної структури підприємства, які 

здійснюють управління збутовою діяльністю. 

2. Визначено, що принципи управління збутовою діяльністю 

промислових підприємств відіграють важливу роль у процесі забезпечення 

ефективних взаємозв’язків між підприємством і покупцем, тому пропонуємо 

розглядати їх з урахуванням: виваженого вибору стратегії товарної політики 
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відносно загальнокорпоративної стратегії розвитку; орієнтованості на 

досягнення кінцевого результату збутової діяльності, що полягає в забезпеченні 

відповідного рівня рентабельності підприємства; моніторингу ринку, що 

передбачає постійне дослідження змін стану ринку, вимог покупців 

промислової продукції; системності забезпечення ресурсами збутової 

діяльності, що передбачає формування тісних внутрішньокорпоративних 

ефективних взаємозв’язків господарської діяльності структурних підрозділів, 

які займаються збутовою діяльністю; адаптації до вимог внутрішнього та 

зовнішнього середовища з метою задоволення попиту та налагодження тісного 

взаємозв’язку між елементами збутової системи й ринковою кон’юнктурою; 

інноваційності, що передбачає застосування провідних інноваційних механізмів 

у виробництві товарів промислового призначення, підвищуючи їх попит і 

споживчу вартість. Застосування запропонованих принципів дозволяє 

використовувати інноваційні підходи в управлінні збутовою діяльністю.  

3. На основі глибокого аналізу існуючих методичних підходів до 

визначення етапів оцінки ефективності збутової діяльності запропоновано 

методичний підхід до встановлення послідовності оцінки ефективності збутової 

діяльності з урахуванням дослідницького, аналітичного, операційного, 

удосконалюючого і стратегічного етапів. Використання вдосконаленого 

методичного підходу дозволяє не лише визначити максимально вигідні 

контракти, а й забезпечити мотивацію працівників відділу збуту, що підвищить 

продуктивність їх праці та ефективність збутової діяльності. 

4. Аналіз діяльності машинобудівних підприємств показав, що на 

ефективність збутової діяльності впливають як чинники внутрішнього, так і 

зовнішнього середовища. Підтвердженням цього є динаміка основних 

показників діяльності машинобудівних підприємств Запорізької області. 

Питома вага високовольтної апаратури, виробленої машинобудівними 

підприємствами Запорізької області зросла у 2017 р. на 0,9% порівняно з 

2016 р., але знизилася порівняно з 2015 р. на 3,4%. Чистий дохід АТ «Мотор 

Січ» у 2017 р. зріс на 43,66%, у той час як чистий прибуток підприємства зріс – 
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на 58,02%, що позитивно характеризує динаміку розвитку. Водночас чистий 

дохід ПрАТ «Запоріжтрансформатор» у 2017 р. скоротився на 1,63%, що 

призвело до збиткової діяльності, спричиненої також випереджувальними 

темпами зростання собівартості реалізованої продукції над витратами на збут. 

Аналогічна ситуація спостерігається так само і на підприємстві 

ПрАТ «Запоріжкран», чистий дохід якого збільшився у 2017 р. на 5,34%, але 

темпи зростання собівартості продукції випереджують темпи зростання чистого 

доходу, що також призвело до збиткової діяльності.  

5. На основі опрацювання теоретичних і методичних засад управління 

збутовою діяльністю встановлено, що її ефективність забезпечується 

взаємодією маркетингових механізмів. Тому нами розширено маркетингові 

механізми управління збутовою діяльністю промислових підприємств з 

урахуванням показників, що їх характеризують. Удосконалення маркетингових 

механізмів управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств 

дозволило на основі витратного підходу створити матрицю рангів 

маркетингових механізмів. Використання матриці рангів та експертного 

опитування з урахуванням коефіцієнта конкордації дозволило машинобудівним 

підприємствам врахувати показники якості, сервісу, умови оплати, відгуки 

клієнтів і підвищити ефективність збутової діяльності.  

6. Установлено, що ефективність збутової діяльності залежить від 

структури витрат на збут. З метою оптимізації витрат на збут, запропоновано 

методичний підхід до оцінювання ефективності збутової діяльності з 

використанням економіко-математичного моделювання, який враховує 

класифікацію витрат, на основі експертної оцінки значущості кожної складової 

збутових витрат та математичні обмеження, що дозволило визначити прогнозні 

показники ефективності та бюджет збутової діяльності. 

7. Удосконалено методику формування маркетингової стратегії збутової 

діяльності на основі матриці Shell/DPM. Запропоновано маркетингові стратегії 

збутової діяльності машинобудівних підприємств Запорізької області: для 

АТ «Мотор Січ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор» рекомендовано стратегію 
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підсилення конкурентних переваг, у той час як для ПрАТ «Запоріжкран» 

найбільш ефективною було визнано стратегію зростання бізнесу. Дана 

удосконалена методика надає можливість її використання в конкретних умовах 

і враховує специфіку роботи аналізованого підприємства, особливості 

економіки регіону, що вигідно відрізняє її від розроблених раніше аналогічних 

підходів. 
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ДОДАТОК А 

 

Таблиця А.1 

Динаміка показників збутової діяльності машинобудівних підприємств 

Запорізької області 

Показник Роки/од. виміру Абс.відх., 

2017р. від 

2016 тис. 

грн. 

Відн.відх., 

2017р. від 

2016, % 
2013, тис. 

грн. 

2014, тис. 

грн. 

2015, тис. 

грн. 

2016, тис. 

грн. 

2017, тис. 

грн. 

АТ «Мотор Січ» 

Чистий дохід 8583924 9744277 13780092 10546207 15150429 4604222 43,66 

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

4974227 4618516 4 873 251 4217243 6687998 2470755 58,59 

Витрати на збут 446726 564 878 803 763 779587 896893 117306 15,05 

Чистий прибуток 2109113 1547443 3 536 767 1964443 3104174 1139731 58,02 

Витрати на збут 

на 1 грн. чистого 

прибутку* 

- 0,37 0,23 0,4 0,29 -0,11 -21,5 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

Чистий дохід 2717510 1365102 1 095 288 2 352 247 2311462 -40785 -1,63 

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

1785380 930 539 833 603 1193745 1403689 209944 17,59 

Витрати на збут 142845 104 033 85 031 104764 174812 70048 66,86 

Чистий прибуток 329180 -2282248 -2 668 586 -931245 -469727 461518 50,44 

Витрати на збут 

на 1 грн. чистого 

прибутку 

0,43 -0,05 -0,03 -0,11 -0,37 -0,26 -3,36 

ПрАТ «Запоріжкран» 

Чистий дохід 222621 151599 218281 343357 361709 18352 5,34 

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

186102 106192 126749 212921 249191 36270 17,03 

Витрати на збут 7390 4573 6569 7293 8042 749 10,27 

Чистий прибуток -37611 -243917 -136290 -25051 -28374 -3323 13,26 

Витрати на збут 

на 1 грн. чистого 

прибутку 

-0,2 -0,02 -0,05 -0,29 -0,28 0,01 -3,45 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ»; 

Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжтрансформатор»; Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжкран») 
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ДОДАТОК Б 

 

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ №_____ 

«___»________2016     Інтерв’юер __________м. Запоріжжя 

 

Шановний колего! 

Для розробки ефективної методики оптимізації збутової діяльності машинобудівних 

підприємств нам необхідно з’ясувати  Вашу думку щодо доцільності використання існуючих 

методів оцінки ефективності механізмів управління збутовою діяльністю машинобудівних 

підприємств Запорізької області. 

Будемо Вам вдячні за формування бальної оцінки кожному методу, наданому у 

таблиці, при цьому: 

 оцінка «5 балів» – метод, максимально прийнятний для даного підприємства (галузі, 

регіону), що забезпечує максимальну достовірність прогнозування; 

 оцінка «4 бали» – метод, прийнятний для даного підприємства (галузі, регіону), що 

забезпечує достатню достовірність прогнозування; 

 оцінка «3 бали» – метод, який може бути використаний для даного підприємства 

(галузі, регіону), однак можливі значущі похибки; 

 оцінка «2 бали» – метод, небажаний для даного підприємства (галузі, регіону), 

достовірність дуже сумнівна 

 оцінка «1 бал» – метод, максимально неприйнятний для оцінки ефективності збутової 

діяльності даного підприємства (галузі, регіону) в  існуючих економічних умовах. 

 

Метод Оцінка, балів 

обсяг реалізованої продукції на одиницю витрат робочої сили  

прибуток на одиницю витрат робочої сили  

обсяг реалізованої продукції на одиницю витрат виробничих фондів  

прибуток на одиницю витрат виробничих фондів  

обсяг реалізованої продукції на одиницю витрат фінансових коштів  

прибуток на одиницю витрат фінансових коштів  

обсяг реалізованої продукції на одиницю витрат на збут  

витрати на збут на одиницю реалізованої продукції  

 

ДЯКУЄМО ЗА ДОПОМОГУ! 
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ДОДАТОК В 

 

Таблиця В.1 

Основні інструменти механізму управління збутовою діяльністю 

машинобудівних підприємств Запорізької області 

Інструмент Показник Шифр 

товар 

упаковка 01 

асортимент 02 

якість 03 

торгова марка 04 

післяпродажне обслуговування 05 

сервіс 06 

можливість повернення, обмін 07 

ціна 
прейскурант 08 

знижки 09 

ціна 

націнка 10 

кредит 11 

термін виплати 12 

умови оплати 13 

місце 

канали збуту 14 

посередники 15 

рівні збуту 16 

форми релізу 17 

транспортування 18 

складський запас 19 

розміщення 20 

підготовка торгового персоналу 21 

просування 

зв'язок з громадськістю 22 

реклама 23 

виставки 24 

персональний продаж 25 

стимулювання збуту 26 

прямий продаж 27 

люди 

працівники 28 

посередники 29 

продавці 30 

постійні клієнти 31 

споживачі 32 

процеси 

швидкість та якість обслуговування 33 

доставка 34 

комфорт 35 

цілодобова служба підтримки 36 

фізичні докази 

правильний імідж і оточення 37 

відгуки клієнтів 38 

рекомендації 39 

сертифікати 40 

Примітка: розроблено автором на основі (Іваночко, 2016)  
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ДОДАТОК Г 

 

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ №_____ 

«___»________2016     Інтерв’юер __________м. Запоріжжя 

 

Шановний колего! 

Для розробки ефективної методики оптимізації збутової діяльності машинобудівних 

підприємств нам необхідно з’ясувати  Вашу думку щодо впливу кожного з запропонованих 

механізмів управління збутовою діяльністю на зростання  ефективності збутової діяльності 

машинобудівних підприємств Запорізької області. 

Будемо Вам вдячні за оцінку ступеня значущості механізмів управління збутовою 

діяльністю, наданих у таблиці. Ранжування проводиться у межах кожного механізму. При 

цьому за найзначнішим для розвитку збутової діяльності машинобудівних підприємств 

Запорізької області в сучасних умовах показником закріплюється ранг 1, за найменш 

значущім показником закріплюється ранг 5. Якщо кілька механізмів Ви визнаєте 

рівнозначними, то за ними закріплюється однаковий ранговий номер. 
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Механізм Показник Ранг 

товар упаковка  

 асортимент  

 якість  

 торгова марка  

 післяпродажне обслуговування  

 сервіс  

 можливість повернення, обмін  

ціна прейскурант  

 знижки  

ціна націнка  

 кредит  

 термін виплати  

 умови оплати  

місце канали збуту  

 посередники  

 рівні збуту  

 форми релізу  

 транспортування  

 складський запас  

 розміщення  

 підготовка торгового персоналу  

просування зв'язок з громадськістю  

 реклама  

 виставки  

 персональний продаж  

 стимулювання збуту  

 прямий продаж  

люди працівники  

 посередники  

 продавці  

 постійні клієнти  

 споживачі  

процеси швидкість та якість обслуговування  

 доставка  

 комфорт  

 цілодобова служба підтримки  

фізичні докази правильний імідж і оточення  

 відгуки клієнтів  

 рекомендації  

 сертифікати  

ДЯКУЄМО ЗА ДОПОМОГУ! 
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ДОДАТОК Д 

 

Таблиця Д.1 

Результати переформування рангів відповідей першого експерта 

Номери місць 

упорядкованого ряду 

Розміщення інструменту 

згідно оцінки експерта 
Нові ранги 

1 1 9,5 

2 1 9,5 

3 1 9,5 

4 1 9,5 

5 1 9,5 

6 1 9,5 

7 1 9,5 

8 1 9,5 

9 1 9,5 

10 1 9,5 

11 1 9,5 

12 1 9,5 

13 1 9,5 

14 1 9,5 

15 1 9,5 

16 1 9,5 

17 1 9,5 

18 1 9,5 

19 2 23 

20 2 23 

21 2 23 

22 2 23 

23 2 23 

24 2 23 

25 2 23 

26 2 23 

27 2 23 

28 3 33 

29 3 33 

30 3 33 

31 3 33 

32 3 33 

33 3 33 

34 3 33 

35 3 33 

36 3 33 

37 3 33 

38 3 33 

39 4 39,5 

40 4 39,5 

Примітка: розроблено автором  
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Таблиця Д.2  

Результати переформування рангів відповідей другого експерта 

Номери місць 

упорядкованого ряду 

Розміщення інструменту 

згідно оцінки експерта 
Нові ранги 

1 1 11 
2 1 11 
3 1 11 
4 1 11 
5 1 11 
6 1 11 
7 1 11 
8 1 11 
9 1 11 
10 1 11 
11 1 11 
12 1 11 
13 1 11 
14 1 11 
15 1 11 
16 1 11 
17 1 11 
18 1 11 
19 1 11 
20 1 11 
21 1 11 
22 2 25,5 
23 2 25,5 
24 2 25,5 
25 2 25,5 
26 2 25,5 
27 2 25,5 
28 2 25,5 
29 2 25,5 
30 3 34 
31 3 34 
32 3 34 
33 3 34 
34 3 34 
35 3 34 
36 3 34 
37 3 34 
38 3 34 
39 4 39 
40 5 40 

Примітка: розроблено автором  
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Таблиця Д.3 

Результати переформування рангів відповідей третього експерта 

Номери місць 

упорядкованого ряду 

Розміщення інструменту 

згідно оцінки експерта 
Нові ранги 

1 1 10,5 
2 1 10,5 
3 1 10,5 
4 1 10,5 
5 1 10,5 
6 1 10,5 
7 1 10,5 
8 1 10,5 
9 1 10,5 
10 1 10,5 
11 1 10,5 
12 1 10,5 
13 1 10,5 
14 1 10,5 
15 1 10,5 
16 1 10,5 
17 1 10,5 
18 1 10,5 
19 1 10,5 
20 1 10,5 
21 2 25,5 
22 2 25,5 
23 2 25,5 
24 2 25,5 
25 2 25,5 
26 2 25,5 
27 2 25,5 
28 2 25,5 
29 2 25,5 
30 2 25,5 
31 3 33 
32 3 33 
33 3 33 
34 3 33 
35 3 33 
36 4 38 
37 4 38 
38 4 38 
39 4 38 
40 4 38 

Примітка: розроблено автором  
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Таблиця Д.4 

Результати переформування рангів відповідей четвертого експерта 

Номери місць 

упорядкованого ряду 

Розміщення інструменту 

згідно оцінки експерта 
Нові ранги 

1 1 9 
2 1 9 
3 1 9 
4 1 9 
5 1 9 
6 1 9 
7 1 9 
8 1 9 
9 1 9 
10 1 9 
11 1 9 
12 1 9 
13 1 9 
14 1 9 
15 1 9 
16 1 9 
17 1 9 
18 2 24,5 
19 2 24,5 
20 2 24,5 
21 2 24,5 
22 2 24,5 
23 2 24,5 
24 2 24,5 
25 2 24,5 
26 2 24,5 
27 2 24,5 
28 2 24,5 
29 2 24,5 
30 2 24,5 
31 2 24,5 
32 3 34 
33 3 34 
34 3 34 
35 3 34 
36 3 34 
37 4 38,5 
38 4 38,5 
1 1 9 
2 1 9 

Примітка: розроблено автором  
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Таблиця Д.5 

Результати переформування рангів відповідей п’ятого експерта 

Номери місць 

упорядкованого ряду 

Розміщення інструменту 

згідно оцінки експерта 
Нові ранги 

1 1 7 
2 1 7 
3 1 7 
4 1 7 
5 1 7 
6 1 7 
7 1 7 
8 1 7 
9 1 7 
10 1 7 

11 1 7 

12 1 7 

13 1 7 

14 2 21,5 

15 2 21,5 

16 2 21,5 

17 2 21,5 

18 2 21,5 

19 2 21,5 

20 2 21,5 

21 2 21,5 

22 2 21,5 

23 2 21,5 

24 2 21,5 

25 2 21,5 

26 2 21,5 

27 2 21,5 

28 2 21,5 

29 2 21,5 

30 3 33,5 

31 3 33,5 

32 3 33,5 

33 3 33,5 

34 3 33,5 

35 3 33,5 

36 3 33,5 

37 3 33,5 

38 4 38,5 

39 4 38,5 

40 5 40 

Примітка: розроблено автором  
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Таблиця Д.6 

Результати переформування рангів відповідей шостого експерта 

Номери місць 

упорядкованого ряду 

Розміщення інструменту 

згідно оцінки експерта 
Нові ранги 

1 1 7,5 

2 1 7,5 

3 1 7,5 

4 1 7,5 
5 1 7,5 
6 1 7,5 
7 1 7,5 
8 1 7,5 
9 1 7,5 
10 1 7,5 
11 1 7,5 
12 1 7,5 
13 1 7,5 
14 1 7,5 
15 2 22 
16 2 22 
17 2 22 
18 2 22 
19 2 22 
20 2 22 
21 2 22 
22 2 22 
23 2 22 
24 2 22 
25 2 22 
26 2 22 
27 2 22 
28 2 22 
29 2 22 
30 3 33,5 
31 3 33,5 
32 3 33,5 
33 3 33,5 
34 3 33,5 
35 3 33,5 
36 3 33,5 
37 3 33,5 
38 5 39 
39 5 39 
40 5 39 

Примітка: розроблено автором  
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Таблиця Д.7 

Результати переформування рангів відповідей сьомого експерта 

Номери місць 

упорядкованого ряду 

Розміщення інструменту 

згідно оцінки експерта 
Нові ранги 

1 1 9 
2 1 9 
3 1 9 

4 1 9 

5 1 9 

6 1 9 

7 1 9 

8 1 9 

9 1 9 

10 1 9 

11 1 9 

12 1 9 

13 1 9 

14 1 9 

15 1 9 

16 1 9 

17 1 9 

18 2 23,5 

19 2 23,5 

20 2 23,5 

21 2 23,5 

22 2 23,5 

23 2 23,5 

24 2 23,5 

25 2 23,5 

26 2 23,5 

27 2 23,5 

28 2 23,5 

29 2 23,5 

30 3 32,5 

31 3 32,5 

32 3 32,5 

33 3 32,5 

34 3 32,5 

35 3 32,5 

36 4 37,5 

37 4 37,5 

38 4 37,5 

39 4 37,5 

40 5 40 

Примітка: розроблено автором  
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Таблиця Д.8 

Результати переформування рангів відповідей восьмого експерта 

Номери місць 

упорядкованого ряду 

Розміщення інструменту 

згідно оцінки експерта 
Нові ранги 

1 1 10,5 
2 1 10,5 
3 1 10,5 
4 1 10,5 
5 1 10,5 
6 1 10,5 
7 1 10,5 
8 1 10,5 
9 1 10,5 
10 1 10,5 
11 1 10,5 
12 1 10,5 
13 1 10,5 
14 1 10,5 
15 1 10,5 
16 1 10,5 
17 1 10,5 
18 1 10,5 
19 1 10,5 
20 1 10,5 
21 2 25,5 
22 2 25,5 
23 2 25,5 
24 2 25,5 
25 2 25,5 
26 2 25,5 
27 2 25,5 
28 2 25,5 
29 2 25,5 
30 2 25,5 
31 3 34 
32 3 34 
33 3 34 
34 3 34 
35 3 34 
36 3 34 
37 3 34 
38 4 39 
39 4 39 
40 4 39 

Примітка: розроблено автором  
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Таблиця Д.9  

Результати переформування рангів відповідей дев’ятого експерта 

Номери місць 

упорядкованого ряду 

Розміщення інструменту 

згідно оцінки експерта 
Нові ранги 

1 1 10 
2 1 10 
3 1 10 
4 1 10 
5 1 10 
6 1 10 
7 1 10 
8 1 10 
9 1 10 
10 1 10 
11 1 10 
12 1 10 
13 1 10 
14 1 10 
15 1 10 
16 1 10 
17 1 10 
18 1 10 
19 1 10 
20 2 26,5 
21 2 26,5 
22 2 26,5 
23 2 26,5 
24 2 26,5 
25 2 26,5 
26 2 26,5 
27 2 26,5 
28 2 26,5 
29 2 26,5 
30 2 26,5 
31 2 26,5 
32 2 26,5 
33 2 26,5 
34 3 36 
35 3 36 
36 3 36 
37 3 36 
38 3 36 
39 4 39,5 
40 4 39,5 

Примітка: розроблено автором  
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Таблиця Д.10  

Результати переформування рангів відповідей десятого експерта 

Номери місць 

упорядкованого ряду 

Розміщення інструменту 

згідно оцінки експерта 
Нові ранги 

1 1 7 
2 1 7 
3 1 7 
4 1 7 
5 1 7 
6 1 7 
7 1 7 
8 1 7 
9 1 7 
10 1 7 
11 1 7 
12 1 7 
13 1 7 
14 2 21,5 
15 2 21,5 
16 2 21,5 
17 2 21,5 
18 2 21,5 
19 2 21,5 
20 2 21,5 
21 2 21,5 
22 2 21,5 
23 2 21,5 
24 2 21,5 
25 2 21,5 
26 2 21,5 
27 2 21,5 
28 2 21,5 
29 2 21,5 
30 3 33,5 
31 3 33,5 
32 3 33,5 
33 3 33,5 
34 3 33,5 
35 3 33,5 
36 3 33,5 
37 3 33,5 
38 4 39 
39 4 39 
40 4 39 

Примітка: розроблено автором  
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Таблиця Д.11 

Зведена таблиця переформування рангів для побудови матриці рангів 

маркетингових інструментів механізму управління машинобудівними 

підприємствами Запорізької області 

Експерти 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Інструменти 

01 39,5 34 38 34 33,5 33,5 37,5 34 26,5 33,5 
02 33 34 33 24,5 33,5 33,5 32,5 25,5 26,5 21,5 
03 23 11 10,5 9 21,5 7,5 23,5 25,5 10 21,5 
04 23 25,5 25,5 9 33,5 7,5 9 10,5 26,5 21,5 
05 23 25,5 10,5 9 7 22 23,5 10,5 10 21,5 
06 33 11 10,5 9 7 22 23,5 25,5 26,5 21,5 
07 39,5 40 38 38,5 38,5 33,5 37,5 39 39,5 39 
08 33 34 38 38,5 40 39 37,5 39 36 39 
09 33 34 33 24,5 21,5 22 23,5 34 36 33,5 
10 33 34 33 24,5 21,5 33,5 32,5 25,5 26,5 33,5 
11 9,5 11 10,5 24,5 21,5 7,5 9 25,5 10 21,5 
12 9,5 11 10,5 24,5 21,5 22 23,5 10,5 10 21,5 
13 9,5 11 10,5 9 21,5 7,5 9 10,5 10 7 
14 9,5 11 10,5 24,5 21,5 7,5 9 10,5 10 21,5 
15 23 25,5 33 34 21,5 22 32,5 10,5 10 33,5 
16 9,5 11 10,5 34 21,5 7,5 9 10,5 26,5 33,5 
17 33 34 33 34 21,5 22 23,5 25,5 26,5 7 
18 23 25,5 25,5 24,5 33,5 33,5 32,5 25,5 26,5 21,5 
19 33 34 38 38,5 38,5 39 37,5 39 36 33,5 
20 33 34 25,5 24,5 33,5 33,5 32,5 34 26,5 33,5 
21 9,5 11 10,5 9 7 22 9 10,5 10 7 
22 23 11 10,5 9 21,5 22 9 10,5 10 7 
23 23 25,5 25,5 34 33,5 33,5 23,5 25,5 26,5 21,5 
24 9,5 11 10,5 9 7 22 9 10,5 10 7 
25 9,5 11 10,5 24,5 21,5 7,5 9 10,5 10 21,5 
26 33 39 38 38,5 33,5 39 40 34 39,5 39 
27 9,5 11 10,5 9 7 7,5 23,5 10,5 10 7 
28 9,5 11 10,5 9 7 7,5 9 10,5 10 7 
29 33 34 25,5 24,5 21,5 22 9 34 26,5 21,5 
30 23 25,5 25,5 24,5 21,5 33,5 32,5 34 36 21,5 
31 9,5 11 10,5 9 7 7,5 9 10,5 10 7 
32 9,5 11 25,5 24,5 7 7,5 23,5 25,5 26,5 21,5 
33 9,5 11 10,5 9 7 7,5 9 10,5 10 7 
34 23 25,5 25,5 9 21,5 22 23,5 10,5 26,5 21,5 
35 9,5 11 10,5 9 7 22 9 10,5 10 21,5 
36 33 25,5 25,5 24,5 33,5 22 23,5 34 36 33,5 
37 9,5 11 10,5 9 7 7,5 23,5 25,5 26,5 7 
38 9,5 11 10,5 9 7 22 9 10,5 10 7 
39 9,5 11 25,5 24,5 21,5 22 9 10,5 10 7 

40 9,5 11 10,5 9 7 7,5 9 10,5 10 7 

Примітка: розроблено автором  



238 

ДОДАТОК Е   

Таблиця Е.1 

АВС-аналіз інструментів маркетингового управління збутовою діяльністю 

машинобудівних підприємств 

Інструмент Показник Група 

товар 

упаковка С 

асортимент В 

якість А 

торгова марка А 

післяпродажне обслуговування А 

сервіс А 

можливість повернення, обмін С 

ціна 

прейскурант С 

знижки В 

націнка В 

кредит А 

термін виплати А 

умови оплати А 

місце 

канали збуту А 

посередники А 

рівні збуту А 

форми релізу А 

транспортування А 

складський запас С 

розміщення В 

підготовка торгового персоналу А 

просування 

зв'язок з громадськістю А 

реклама В 

виставки А 

персональний продаж А 

стимулювання збуту С 

прямий продаж А 

люди 

працівники А 

посередники А 

продавці В 

постійні клієнти А 

споживачі А 

процеси 

швидкість та якість обслуговування А 

доставка А 

комфорт А 

цілодобова служба підтримки В 

фізичні докази 

правильний імідж і оточення А 

відгуки клієнтів А 

рекомендації А 

сертифікати А 

Примітка: розроблено автором  
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ДОДАТОК Ж 

 

Таблиця Ж.1 

Зведена таблиця показників витрат на збутову діяльність з урахуванням 

окремих складових машинобудівних підприємств Запорізької області  

в 2015-2017 рр., тис. грн. 

Показник 2015 2016 2017 

Абс. відх. 

2017/2016, 

тис. грн 

Відн. відх., 

2017/2016, 

% 

АТ «Мотор Січ» 

Обсяг реалізованої продукції, V 13 780 092 10546207 15150429 4604222 43,66 

Витрати на збут , у  т. ч. 803 763 779587 896893 117306 15,05 

витрати на утримання підрозділу 

підприємства, який пов'язаний зі збутом 

продукції 

273279,42 304038,93 251130 -52908,93 -17,4 

витрати на підготовку продукції до 

реалізації 
233091,27 194896,75 242161,1 47264,35 24,25 

витрати на розподіл та реалізацію 

продукції 
160752,6 132529,79 152471,8 19942,01 15,05 

витрати на проведення рекламних заходів 

та дослідження ринку 
88413,93 101346,31 161440,7 60094,39 59,3 

інші витрати, пов'язані зі збутом 

продукції 
48225,78 46775,22 125565 78789,78 168,44 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

Обсяг реалізованої продукції, V 1 095 288 2352247 2311462 1216174 111,04 

Витрати на збут, у т. ч. 85 031 104764 174812 89781 105,59 

витрати на утримання підрозділу 

підприємства, який пов'язаний зі збутом 

продукції 

20407,44 30381,56 50695,48 30288,04 148,42 

витрати на підготовку продукції до 

реалізації 
30611,16 33524,48 59436,08 28824,92 94,16 

витрати на розподіл та реалізацію 

продукції 
17006,2 17809,88 29718,04 12711,84 74,75 

витрати на проведення рекламних заходів 

та дослідження ринку 
11904,34 16762,24 24473,68 12569,34 105,59 

інші витрати, пов'язані зі збутом 

продукції 
5101,86 6285,84 10488,72 5386,86 105,59 

ПрАТ «Запоріжкран»  

Обсяг реалізованої продукції, V 218 281 343357 361709 143428 65,71 

Витрати на збут, у т. ч. 6 569 7293 8042 1473 22,42 

витрати на утримання підрозділу 

підприємства, який пов'язаний зі збутом 

продукції 

2167,77 2406,69 2653,86 486,09 22,42 

витрати на підготовку продукції до 

реалізації 
1642,25 1823,25 2171,27 529,02 32,21 

витрати на розподіл та реалізацію 

продукції 
1379,49 1458,6 1608,4 228,91 16,59 

витрати на проведення рекламних заходів 

та дослідження ринку 
985,35 1239,81 1447,56 462,21 46,91 

інші витрати, пов'язані зі збутом 

продукції 
394,14 364,65 723,78 329,64 83,64 

Примітка: розроблено автором на основі (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ»; Офіційний 

сайт ПрАТ «Запоріжтрансформатор»; Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжкран»)   
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ДОДАТОК З 

 

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ №_____ 

«___»________2016     Інтерв’юер __________м. Запоріжжя 

 

Шановний колего! 

Для оптимізації маркетингової стратегії збутової діяльності машинобудівних 

підприємств Запорізької області  нам необхідно з’ясувати Вашу думку щодо привабливості 

галузі  та конкурентоспроможності машинобудівних підприємств Запорізької області. 

Будемо Вам вдячні за оцінку привабливості галузі  та конкурентоспроможності 

машинобудівних підприємств Запорізької області, наданих у таблиці. Оцінка проводиться 

бальним методом, при цьому бальні оцінки інтерпретуються через наступні значення: 

 оцінка «3 бали» – найвища перспективність підприємств галузі / 

конкурентоспроможність бізнесу; 

 оцінка «2 бали» – посередня перспективність підприємств галузі / 

конкурентоспроможність бізнесу 

 оцінка «1 бал» – низька перспективність підприємств галузі / 

конкурентоспроможність бізнесу. 

 

 Бал 

Привабливість галузі  

АТ «Мотор Січ»  

ПрАТ «Запоріжтрансформатор»  

ПрАТ «Запоріжкран»  

Конкурентоспроможність підприємства  

АТ «Мотор Січ»  

ПрАТ «Запоріжтрансформатор»  

ПрАТ «Запоріжкран»  

 

ДЯКУЄМО ЗА ДОПОМОГУ! 
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ДОДАТОК И 

 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1.1. Монографії:  

 

1. Терент’єва, Н.В., 2014. Взаємодія логістичного управління і збутової 

діяльності підприємств машинобудування. В: О.Г. Череп, ред. Теоретико-

методичні основи управління інноваційним механізмом розвитку суб’єктів 

господарювання і суспільства: монографія. Запоріжжя: Запорізький 

національний університет. с. 134-150 (0,23 друк. арк.).  

 

1.2. Публікації у наукових фахових виданнях України: 

 

2. Терент’єва, Н.В., 2013. Теоретико-методичні засади збутової діяльності 

підприємств. Вісник Запорізького національного університету: збірник 

наукових праць. Економічні науки, №3 (19), с. 49-54 (0,51 друк. арк.).  

3. Terent`yeva, N.V., 2014. The research methodology of the competitive 

potential of the machine–building enterprise. Вісник Запорізького національного 

університету: збірник наукових праць. Економічні науки, №4 (24), с. 45-53 

(0,82 друк. арк.).  

4. Терент’єва, Н.В., 2016. Принципи та функції управління збутовою 

діяльністю. Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових 

праць. Економічні науки, №1 (29), с. 127-138 (0,89 друк. арк.).  

 

1.3. Публікації у наукових виданнях України, що входять до міжнародних 

наукометричних баз даних: 

 

5. Терент’єва, Н.В., 2016 Управління збутовою діяльністю в системі 

управління підприємством. Ефективна економіка, [online] № 2. Доступно: 

                                           

 Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  
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<http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4783> [Дата звернення 25 Лютий 

2016] (0,83 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація 

журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).  

6. *Терент’єва, Н.В., 2017. Аналіз ефективності методів оцінки управління 

збутовою діяльністю підприємств машинобудування Запорізької області. 

Економічний аналіз: збірник наукових праць, Т. 27, № 4, с. 280-288 

(0,53 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 

Copernicus (Польща), World Cat, Google Scholar (США), Windows Live Academic, 

Research Bible (Японія), Open Academic Journals Index (OAJI) (США), Cite 

Factor).  

7. *Терент’єва, Н.В., 2018. Формування збутової стратегії за допомогою 

матриці Shell/Dpm для машинобудівних підприємств Запорізької області. 

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: 

збірник наукових праць, Вип. 17, с. 144-151 (0,56 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), 

WorldCat). 

8. *Терент’єва, Н.В. та Череп, О.Г., 2018. Аналіз методичних підходів до 

оцінювання ефективності управління збутовою діяльністю. Економічний аналіз: 

збірник наукових праць, Т. 28, № 1, с. 318-324 (0,47 друк. арк., особистий внесок 

автора: 0,25 друк. арк., визначено систему показників для оцінки ефективності 

управління збутовою діяльністю) (Міжнародна представленість та 

індексація журналу: Index Copernicus (Польща), World Cat, Google Scholar 

(США), Windows Live Academic, Research Bible (Японія), Open Academic Journals 

Index (OAJI) (США), Cite Factor).  

9. Терент’єва, Н.В. та Череп, О.Г., 2018. Аналіз чинників, що впливають 

на управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької 

області. Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. 

Економічні науки, № 3, Т. 3 (258), с. 14-23 (0,91 друк. арк., особистий внесок 

автора: 0,60 друк. арк., виявлено негативні фактори, що впливають на 

управління збутовою діяльністю машинобудівних підприємств Запорізької 

                                           

 Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  
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області) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 

Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).  

 

2. Опубліковані праці апробаційного характеру: 

 

10. Терент’єва, Н.В. та Череп, О.Г., 2013. Розвиток системи 

стимулювання збуту готової продукції підприємства в сучасних умовах. В: 

Н.М. Проскуріна, ред., Трансформаційні процеси в економіці держави та 

регіонів: VІІІ Міжнародна науково-практична конференція. Запоріжжя, 

Україна, 24-25 Жовтень 2013. Запоріжжя: ЗНУ (0,17 друк. арк., особистий 

внесок автора: 0,08 друк. арк., зазначені системи стимулювання збуту готової 

продукції).  

11. Терент’єва, Н.В., 2014. Проблеми машинобудівного комплексу в 

контексті сучасного стану економіки держави. В: Видавництво Національного 

університету ДПС України, Природокористування і сталий розвиток: 

економіка, екологія, управління: Міжнародна науково-практична конференція. 

Ірпінь, Україна, 10-11 Квітень 2014. Ірпінь: Видавництво Національного 

університету ДПС України (0,02 друк. арк.). 

12. Терент’єва, Н.В., 2014. Контролінг як інструмент управління 

асортиментною політикою підприємств машинобудування. В: А.В. Череп, ред., 

Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному 

та регіональному рівнях: ІХ Міжнародна науково-практична конференція. 

Запоріжжя, Україна, 23-24 Жовтень 2014. Запоріжжя: Видавництво ЗНУ 

(0,04 друк. арк.). 

13. Терент’єва, Н., 2015. Особливості реклами промислового ринку. В: 

А.В. Череп, ред., Управління соціально-економічним розвитком регіонів та 

держави: ІХ Міжнародна конференція студентів і молодих вчених. Запоріжжя, 

Україна, 16-17 Квітень 2015. Запоріжжя: Видавництво ЗНУ (0,03 друк. арк.).  

14. Терент’єва, Н.В., 2015. Система грейдів як інструмент мотивації 

персоналу. В: А.В. Череп, ред., Виклики та перспективи розвитку нової 
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економіки на світовому, державному та регіональному рівнях: Х Міжнародна 

науково-практична конференція. Запоріжжя, Україна, 15-16 Жовтень 2015. 

Запоріжжя: Запорізький національний університет (0,02 друк. арк.).  

15. Терент’єва, Н.В., 2017. Реклама як метод не цінової конкуренції на 

сучасних ринках збуту. В: С.В. Ковальчук, ред., Маркетингові технології в 

умовах глобалізації економіки України: ХІІ Міжнародна науково-практична 

конференція. Хмельницький, Україна, 29 Листопад – 2 Грудень 2017. 

Хмельницький: Хмельницький національний університет (0,11 друк. арк.).  

16. Терент’єва, Н.В., 2018. Реалізація стратегії збутової діяльності в 

сучасних умовах господарювання промислових підприємств. In: Klaipeda 

University, Economy and Management: Modern Transformation in the Age of 

Globalization: II International scientific conference. Klaipeda, Lithuania, 23 March 

2018. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing (0,20 друк. арк.).  

17. Терент’єва, Н.В., 2018. Особливості управління збутом на 

машинобудівних підприємствах. В: Д.М. Васильківський, ред., Актуальні 

проблеми та перспективи трансформації міжнародних економічних відносин і 

світового господарства: XIV Міжнародна науково-практична конференція. 

Хмельницький, Україна, 20-21 Квітень 2018. Хмельницький: Хмельницький 

національний університет (0,12 друк. арк.).  

 

3. Інші публікації, що додатково відображають результати дисертації: 

 

18. Терентьева, Н.В. и Иванов, Н.Н., 2018. Концепция построения 

маркетинговых систем сбыта. Економічний вісник Запорізького національного 

технічного університету: науковий журнал, №1, с. 35-41 (0,57 друк. арк., 

особистий внесок автора: 0,40 друк. арк., запропоновано методологію 

побудови маркетингової системи збуту).  
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Продовження Додатку И 

Апробація результатів дисертаційної роботи 

№ 

з/п 
Тип конференції Назва конференції 

Місце і дата 

проведення 
Тип участі 

1 
VІІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

Трансформаційні 

процеси в економіці 

держави та регіонів 

Запоріжжя, 

Україна, 24-25 

жовтня 2013 р. 

Очна 

2 
Міжнародна науково-

практична конференція 

Природокористування 

і сталий розвиток: 

економіка, екологія, 

управління 

Ірпінь, Україна, 

10-11 квітня 

2014 р. 

Заочна 

 

3 
ІХ Міжнародна науково-

практична конференція 

Виклики та 

перспективи розвитку 

нової економіки на 

світовому, 

державному та 

регіональному рівнях 

Запоріжжя, 

Україна, 23-24 

жовтня 2014 р. 

Очна 

4 

ІХ Міжнародна 

конференція студентів і 

молодих вчених 

Управління 

соціально-

економічним 

розвитком регіонів та 

держави 

Запоріжжя, 

Україна, 16-17 

квітня 2015 р. 

Очна 

5 
Х Міжнародна науково-

практична конференція 

Виклики та 

перспективи розвитку 

нової економіки на 

світовому, 

державному та 

регіональному рівнях 

Запоріжжя, 

Україна, 15-16 

жовтня 2015 р. 

Очна 

 

6 
ХІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

Маркетингові 

технології в умовах 

глобалізації 

економіки України: 

Хмельницький, 

Україна, 29 

листопада – 2 

грудня 2017 р. 

Заочна 

7 
II International scientific 

conference 

Economy and 

Management: Modern 

Transformation in the 

Age of Globalization 

Клайпеда, 

Литва, 23 

березня 2018 р.  

Заочна 

8 
XIV Міжнародна науково-

практична конференція 

Актуальні проблеми 

та перспективи 

трансформації 

міжнародних 

економічних відносин 

і світового 

господарства 

Хмельницький, 

Україна, 20-21 

квітня 2018 р. 

Заочна 
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ДОДАТОК К 
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