
 
Економічні науки 

Вісник Хмельницького національного університету 2010, № 4. Т. 3 

 
55 

4. Schweizer U. Institutional Choice : A Contract-Theoretical Approach / U. Schweizer // Journal of Institu-
tional and Theoretical Economics. – 1993. – Vol. 149, № 1. – Pp. 151–169. 

5. Hart O. Different Approaches to Bankruptcy / O. Hart // NBER Working Paper 7921. – September, 2000. 
6. Rajan R. L. Zingales. Power in a Theory of the Firm / R. L. Rajan // NBER Working Paper. – № 6274. – 

Cambridge. – Mass, 1997. 
7. Rodrik D. Institutions and High Quality Growth : What They Are and How to Aquire Them / D. Rodrik // 

NBER Working Paper 7540. – February, 2000. 
8. Law and Finance / R. La Porta, F. Lopez de Silanes, A. Shleifer, R. V. Vishny // Jornal of Political Economy. – 

106(6). – P. 1113–1154. 
9. Index of codes // European Corporate Governance Institute [Електронний ресурс]. – http : // www.ecgi.de/ 

codes/all_codes.php. – Перевірено 20.06.2005. 
 
 

УДК 658.1(045) 
Г. В. БЛАКИТА 

Вінницький торговельно-економічний інститут  
Київського національного торговельно-економічного університету 

 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА СТРАТЕГІЯ ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ  

ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 
 

На основі аналізу тенденцій розвитку торговельних підприємств визначено основні особливості їх 
фінансової діяльності у порівнянні з підприємствами інших видів економічної діяльності. Узагальнено значення 
фінансової стратегії для зростання ефективності фінансової діяльності торговельних підприємств.  

On the base of analysis of tendency in development of trade enterprises the author determines the main 
features of financial activity of theses enterprises in comparison with the enterprises of other types of economic activity. 
The value of financial strategy for the increase of effectiveness of financial activity of trade enterprises is generalized. 
 

В Україні станом на 1 січня 2008 року було зареєстровано 128, 9 тис. торговельних підприємств. В за-
гальній кількості підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності в економіці України питома вага тор-
говельних підприємств посідала 34 % (обіймаючи перше місце серед підприємств будь-яких інших видів еко-
номічної діяльності – промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв’язку тощо) [1, с. 26]. 

Характеристика фінансової діяльності торговельних підприємств України розглядається в працях таких 
науковців, як І.О. Бланк, Н.М. Гуляєва, В.С. Загорський, Л.О. Лігоненко, А.А. Мазаракі, Н.І. Ушакова та ін. У 
цих наукових працях висвітлюються окремі аспекти фінансової діяльності торговельних підприємств України – 
визначаються окремі її недоліки та шляхи подолання, окремі параметри фінансового стану цих підприємств, 
сучасні тенденції розвитку цієї діяльності. У той же час, особливостям здійснення цього виду діяльності тор-
говельними підприємствами, визначенню основних відмінностей від фінансової діяльності підприємств інших 
видів реального сектору економіки сучасними науковцями приділяється недостатньо уваги. Актуальність та-
кого дослідження обумовлена необхідністю конкретизації рекомендацій щодо формування напрямів розробки і 
реалізації фінансової стратегії підприємств саме цього виду економічної діяльності. 

У процесі визначення цих особливостей необхідно в першу чергу дати стислу характеристику основних 
суб’єктів здійснення фінансової діяльності в цій сфері господарювання, а саме – торговельних підприємств. В 
загальній системі торговельних підприємств України виділяють два основних їх види, а саме роздрібні та 
оптові підприємства. Особливості конкретних операцій основної операційної діяльності цих двох видів торго-
вельних підприємств визначають відповідно різні обсяги та напрями їх фінансової діяльності, що мають бути 
враховані в процесі формування їх фінансової стратегії. 

Характеристика торговельних підприємств цих основних видів торговельної діяльності за станом на 1 
січня 2008 року наведена в таблиці 1. 

З наведених даних можна побачити, що в загальній кількості торговельних підприємств майже три 
чверті припадає на підприємства оптової торгівлі та посередників в оптовій торгівлі. 

Серед роздрібних торговельних підприємств помітну роль відіграють суб’єкти господарювання, що 
здійснюють продаж та технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів. 

У кожній з цих груп торговельних підприємств Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) 
виділяє конкретні їх типи за формами спеціалізації, що певною мірою визначають обсяги та пріоритетні на-
прями їх фінансової діяльності. 

Суттєвий вплив на обсяги та напрями фінансової діяльності торговельних підприємств здійснює і така 
їх характеристика, як розмір. За цією характеристикою згідно з п.7 Господарського кодексу України виділя-
ються малі, середні та великі торговельні підприємства.  

Порівняльна характеристика підприємств торгівлі та підприємств інших видів економічної діяльності 
за розміром станом на 1 січня 2008 року наведена в таблиці 2. 
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Таблиця 1 
Характеристика торговельних підприємств України за основними видами  

торговельної діяльності (згідно із КВЕД) за станом на 1 січня 2008 р.* 
Кількість 

підприємств 
Чисельність  

найманих працівників 
Обсяг реалізації продукції 

(товарів, послуг) Основні види торговельної 
діяльності за КВЕД одиниць % тис. осіб % млн грн % 

1. Роздрібна торгівля, всього 3576,1 27,7 574,4 44,3 213589,0 18,3 
в т. ч.: 
а) торгівля автомобілями, їх 
технічне обслуговування та ремонт 9853 7,6 131,4 10,1 110939,0 9,5 
б) роздрібна торгівля, ремонт 
побутових виробів та предметів 
особистого вжитку 25908 20,1 443,0 34,2 102650,0 8,8 
2. Оптова торгівля та 
посередництво в оптовій торгівлі 93170 72,3 721,2 55,7 957482,9 81,7 
В цілому торговельні підприємства 128931 100 1295,6 100 1171071,9 100 

 
Примітка*: розраховано за даними Держкомстату України [1, с. 133, 140, 146] дату лише 13,5 тис. підпри-

ємств оптової торгівлі і посередництва, 14 % їх чисельності (інша частина здійснювали оптовий продаж та посе-
редництво в сфері реалізації сільськогосподарської сировини і живих тварин, несільськогосподарських проміжних 
товарів, машин та устаткування). 

 
Таблиця 2 

Характеристика торговельних підприємств України за розмірами у порівнянні із підприємствам  
інших видів економічної діяльності за станом на 1 січня 2008 року* 

Показник Підприємства 
торгівлі 

Підприємства інших видів 
економічної діяльності 

Підприємства 
України в цілому 

1. Чисельність підприємств – всього, 
одиниць, у т.ч.: 
– великі 
– середні 
– малі 

 
128931 

82 
25239 

103610 

 
251858 

688 
30769 

220401 

 
380789 

770 
56008 

324011 
2. Обсяг реалізації продукції (товарів, 
послуг) за 2007 рік – всього, млн грн, 
у т.ч. по видах підприємств: 
– великих 
– середніх 
– малих 

 
1171071,9 

 
111347,7 

1016873,9 
42850,3 

 
1243643,4 

 
551685,8 
628758,4 
63199,2 

 
2414715,3 

 
663033,5 

1645632,3 
106049,5 

3. Питома вага підприємств у 
загальній їх чисельності, % 
– великих 
– середніх 
– малих 

 
100,0 

0,1 
19,6 
80,3 

 
100,0 

0,3 
12,2 
87,9 

 
100,0 

0,2 
14,7 
85,1 

4. Питома вага підприємств у загаль-
ному обсязі реалізації продукції, % 
– великих 
– середніх 
– малих 

 
100,0 

9,5 
86,8 
3,7 

 
100,0 
44,4 
50,5 
5,1 

 
100,0 
27,5 
68,1 
4,4 

 
Примітка*: розраховано за даними Держкомстату України [1, с. 35, 89] торговельним підприємствам як 

суб’єктам та об’єктам фінансової діяльності, внутрішньої фінансової структури їх активів та капіталу, формуванню 
фінансових результатів господарювання. 

 
Як можна побачити з даних наведеної таблиці, структура підприємств – суб’єктів господарювання в 

торгівлі за розмірами суттєво розрізняється із підприємствами інших видів економічної діяльності. Особливо це 
стосується питомої ваги великих підприємств в загальній їх кількості. Так, за діючими критеріями великі під-
приємства торгівлі мають втричі меншу питому вагу у загальній їх чисельності і вп’ятеро менше у загальному 
обсязі реалізації продукції ніж підприємства інших видів економічної діяльності. 

Дещо нижчою є порівняльна питома вага цих показників і в малих торговельних підприємствах. У той 
же час, середні підприємства торгівлі за питомою вагою показників, що розглядаються суттєво перевищують 
аналогічні показники підприємств інших видів економічної діяльності. Крім того, серед торговельних підпри-
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ємств безумовним лідером за розмірами виступають малі підприємства, які становлять 80 % загальної їх кіль-
кості (хоча за обсягом реалізації товарів та послуг їх питома вага становить лише 4 %). Цю особливість має 
бути враховано при розробці формату показників їх фінансової стратегії, її напрямів та інших характеристик. 

Дослідження основних особливостей фінансової діяльності торговельних підприємств порівняно із 
підприємствами інших видів економічної діяльності показали, що ці особливості їм притаманні. Дослідження 
дозволяє систематизувати основні особливості фінансової діяльності торговельних підприємств (у порівнянні із 
підприємствами інших видів економічної діяльності) наступним чином (рис. 1). 

 
Рис. 1. Характеристика основних особливостей фінансової діяльності торговельних підприємств  

порівняно з підприємствами інших видів економічної діяльності 
 
Поряд із дослідженням основних особливостей фінансової діяльності торговельних підприємств, що 

мають бути враховані в процесі розробки їх фінансової стратегії, потребує визначення роль, яку ця стратегія 
відіграє у забезпеченні розвитку цих підприємств у довгостроковому періоді. 

Дослідженню ролі розробленої стратегії (зокрема фінансової стратегії) приділена увага таких науковців, 
як І.І. Бажин, І.О. Бланк, Л.Є. Довгань, Р. Кох, Б.М. Мізюк, Б.Д. Нємцов, Р.А. Фатхутдінов та деяких інших. У 
роботах цих науковців в цілому вірно, з нашої точки зору, розглядаються окремі аспекти впливу стратегії (в 
тому числі і фінансової) на забезпечення ефективного розвитку підприємств-суб’єктів господарювання. Уза-
гальнюючи результати проведених ними досліджень, можна визначити, що розробка стратегії дозволяє:  

1. Перевести підприємство на більш високий рівень організації управління і керованості, що орієнто-
ваний на стратегічне мислення і само ідентифікацію свого положення у довгостроковій перспективі [2, с. 39–42; 
3, с. 13; 4, с. 25]. 

2. Визначити механізм реалізації загальних і фінансових цілей економічного і соціального розвитку 
підприємства [5, с. 27]. 

Особливості фінансової діяльності торговельних  
підприємств порівняно із підприємствами інших видів економічної діяльності 

 

І. Особливості торго-
вельних підприємств  
як суб’єктів фінансової 
діяльності 

1. Спрямованість 
фінансової діяль-
ності на особли-
вий вид операцій 
із закупівлі і реалі-
зації товарів 
 

2. Відносно низька 
питома вага вели-
ких за розміром 
підприємств 

 
3. Відносно велика 
питома вага серед-
ніх за розміром 
підприємств 

 
ІІ. Особливості об’єктів 
фінансування на торго-
вельних підприємствах 

ІІІ. Особливості внут-
рішньої фінансової 
структури капіталу 
торговельних підпри-
ємств 

 
ІV. Особливості фор-
мування фінансових 
результатів діяль-
ності торговельних 
підприємств 

 

3. Значно вищий рівень 
співвідношення оборотних 
і необоротних операційних 
активів (на користь перших) 

 

2. Значно вищий рівень 
співвідношення операцій-
них і інвестиційних активів 
(на користь перших) 

 

1. Значно нижча відносна 
потреба у сумі операційних 
і інвестиційних активів для 
здійснення господарської 
діяльності 

 

3. Значно вища 
питома вага капі-
талу, що інвесто-
ваний у дебі-
торську заборго-
ваність в загаль-
ній сумі оборот-
ного капіталу 

 

2. Значно вища 
питома вага ви-
користовуємого 
короткостроковог
о позикового ка-
піталу у загальній 
його сумі 

 
1. Значно нижча 
питома вага вико-
ристовуємого влас-
ного капіталу у за-
гальній його сумі 

 
2. Значно вищий 
рівень фінансової 
рентабельності 
звичайної діяль-
ності підприємств 

1. Більш висока 
питома вага під-
приємств, що от-
римують прибу-
ток від звичайної 
діяльності, в загаль-
ній їх кількості 

5. Значно нижчий 
рівень співвідно-
шення реальних та 
довгострокових 
фінансових інвес-
тиційних активів 
(на користь других) 

 

4. Значно вища питома вага 
дебіторської заборгова-
ності у складі фінансо-
ваних оборотних активів 
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3. Створити базу для прийняття ефективних тактичних управлінських рішень на протязі визначеного 
стратегічного періоду [3, с. 13; 5, с. 27]. 

4. Визначити порівняльні переваги підприємств і забезпечити подальший їх розвиток за рахунок мак-
симального використання його внутрішнього потенціалу [2, с. 54;5, с. 27; 6, с. 21]. 

5. Знизити рівень невизначеності умов розвитку підприємства і забезпечити його швидку адаптацію до 
зміни факторів зовнішнього середовища [5, с. 27; 7, с. 21; 8, с. 13]. 

6. Сформувати значення основних критеріальних оцінок інвестиційних і інших управлінських рішень 
[5, с. 27]. 

7. Визначити умови здійснення стратегічних змін організаційної структури управління підприємством 
[4, с. 27; 5, с. 27]. 

8. Забезпечити реалізацію відповідного менталітету власників і менеджерів в найбільш важливих стра-
тегічних рішеннях щодо розвитку підприємства [5, с. 27; 6, с. 20]. 

Позитивно оцінюючи результати дослідження окремих науковців щодо ролі розробленої стратегії у 
забезпеченні ефективного розвитку підприємства у довгостроковому періоді, ми вважаємо, що ними розглянуто 
далеко не всі аспекти цієї ролі. Система таких аспектів може бути суттєво доповнена.  

Зокрема, ми вважаємо, що крім розглянутих вище аспектів, розробка фінансової стратегії торговельних 
підприємств дозволяє: 

1. Створити умови надійного розвитку всієї господарської діяльності підприємства за рахунок відпо-
відної фінансової підтримки його корпоративної та бізнес-стратегій. 

2. Сформувати модель активної поведінки торговельного підприємства на фінансовому ринку та відпо-
відного його позиціювання в окремих сегментах цього ринку. 

3. Створити умови для побудови ефективної системи матеріального стимулювання фінансових мене-
джерів, орієнтованої на досягнення стратегічних цілей розвитку фінансової діяльності. 

4. Визначити передумови формування системи інформаційного забезпечення управління фінансовою 
діяльністю, підпорядкованої реалізації стратегічних фінансових цілей підприємства. 

Таким чином, одним з найважливіших завдань стратегічного розвитку підприємства є розробка фінансової 
стратегії. Це підтверджується результатами досліджень щодо ролі такої стратегії у забезпеченні ефективного 
розвитку торговельного підприємства. Фінансова стратегія конкретних суб’єктів господарювання формується в 
системі їх фінансової діяльності. Вона має відображувати основні особливості фінансової діяльності цих суб’єктів. 
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СТИМУЛЮВАННЯ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
У статті розкрито основні тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні. Розглянуто заходи 

державної підтримки вітчизняних інноваційних підприємств та проблеми, які необхідно вирішувати для 
активізації інноваційної діяльності підприємств. 

In the article main tendencies of innovative activity are exposed in Ukraine. The measures of state support of 
domestic innovative enterprises and problems which must be resolved for activation of innovative activity of enterprises 
are considered. 

 
Вступ. Характерною ознакою сучасного стану світової економіки є широке впровадження у вироб-

ництво новітніх досягнень науки і техніки. В умовах світової фінансово-економічної кризи конкурентоспро-
можними є підприємства та галузі, що ґрунтуються на впровадженні та використанні інноваційних технологій. 


