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Постановка проблеми. Торгівля є ланкою, що
знаходиться між виробництвом та споживанням у
системі розподілу готового продукту. Якщо розглядати товарно-грошові відносини як систему, що складається з підсистем зовнішньої торгівлі всіх країн
світу, отримаємо міжнародну торгівлю. Міжнародна
торгівля є тим інструментом, за рахунок якого країни отримують вигоду, збільшують експортні постачання, що спричиняє підвищення зайнятості, одержують дохід, отриманий за умови обміну, що може
бути джерелом накопичення капіталу, спрямованого
на економічний розвиток.
В умовах стрімкого розвитку міжнародних економічних відносин торгівля стає провідною галуззю
економіки як розвинених, так і держав, що розвиваються. Нинішній стан розвитку суспільства
характеризується багатогранністю, масштабністю і
філігранністю змін. Однією із сучасних тенденцій є
безпрецедентний синтез досягнень науково-технічного прогресу з економічними, соціальними, політичними та іншими кризовими явищами у світі. Все
це призводить до потреби узагальнення та переосмислення теорій, що спромоглися забезпечити наукову
основу суспільних та економічних відносин.
Теорії торгівлі можуть значно допомагати в
управлінні як на державному рівні, так і на рівні
підприємств, більш ефективно та результативно зосереджуватися на критичних питаннях.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами торгових відносин і торгівлі займалось
багато вітчизняних і зарубіжних науковців. Як економічну категорію «торгівлю» досліджували: П. Самуельсон [1], Б. Баласса [2; 3], А. Сміт [4], П. Кругман [5] та інші. В наукових роботах українських
вчених проблеми торгівлі, торгових відносин, їх розвиток, специфіка та тенденції відображено у роботах
Н.Ю. Возіянова [6], А.А. Задоя [7], І.Л. Сазонець [8],
В.В. Апопія [9], Н.О. Голошубова [10], Л.О. Лігоненко [11; 12], А.А. Мазаракі [13], Л.О. Омеляно-

вич [14], А.С. Савощенко [15], Л.М. Яцун [16] та ін.
Однак не всі проблеми висвітлені достатньо
ґрунтовно, зміст опублікованих наукових праць
по-різному тлумачить теорії торгівлі, що значною
мірою потребує узагальнення та структуризації.
Постановка завдання. Метою дослідження є узагальнення теорій торгівлі, обґрунтування висновку,
що екстраполяція наукових знань є головним фактором розвитку явищ, зокрема торгівлі. Для цього
ми ставимо такі завдання: по-перше, здійснити періодизацію теорій торгівлі, по-друге, провести моніторинг показників зовнішньої і внутрішньої торгівлі
в Україні, по-третє, виявити причини зменшення
показників торгівлі в Україні, по-четверте, розробити заходи, спрямовані на активізацію торгівлі та
ділової активності в державі.
У статті використано методи дослідження, такі
як аналіз, порівняння, систематизація, табличний
метод, групування та інші.
Виклад основного матеріалу дослідження. Нині,
у період інтенсивної глобалізації світової економіки,
розвиваються як сучасні форми взаємовідносин між
державами, так і класичні форми взаємодії, що існують вже упродовж декількох століть. У зв'язку з
цим є науковий інтерес повернення до витоків формування світового ринку і аналіз досягнень науковоекономічної думки того часу [17, с. 29].
У загальному значенні «торгівля» – це організований у певній послідовності процес товарно-грошового обміну, що відбувається в часі й просторі та
відображає сукупність економічних відносин з приводу обміну продуктами праці й задоволення потреб
споживачів у товарах і послугах у тому вигляді, в
такий часі в такому місці, які відповідають їх вимогам [18].
Wikipedia визначає «торгівлю» як процес обміну
товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні – як вид підприємницької діяльності,
пов'язаний з купівлею-продажем товарів [19].
Випуск 12. Частина 2. 2015

Науковий вісник Херсонського державного університету
Закон України «Про ліцензування певних видів
господарської діяльності» визначає «торгівлю» як
будь-які операції, що здійснюються за договорами
купівлі-продажу, міни, поставки й іншими цивільноправовими договорами, які передбачають передачу
прав власності на товари (ст. 1) [20].
У Податковому кодекс України [21] використано терміни «торговельна діяльність», «торгівля валютними
цінностями», «торгівля іноземною валютою» та «торгівля в розстрочку», кожен з яких має власне визначення. «Порядок провадження торговельної діяльності
та правила торговельного обслуговування на ринку
споживчих товарів», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.06. 2006 р. № 833 [22],
використовує термін «торгівля» у значенні, наведеному в Державному стандарті України (далі – ДСТУ)
4303-2004 «Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та
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визначення понять» і ДСТУ 4281-2004 «Заклади ресторанного господарства. Класифікація», згідно з якими
торговельна діяльність – це ініціативна, систематична,
виконувана на власний ризик для отримання прибутку
діяльність юридичних і фізичних осіб щодо купівлі та
продажу товарів кінцевим споживачам, посередницькі
операції або діяльність із надання агентських, представницьких, комісійних та інших послуг у просуванні
товарів від виробника до споживача [23].
Відповідно до п. 1 ст. 263 Господарського кодексу
господарсько-торговельною є діяльність, що її здійснюють суб’єкти господарювання у сфері товарного
обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного
споживання, а також допоміжна діяльність, яка
забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг [24].
Таблиця 1

Еволюційний перегляд періодизації теорій торгівлі
Теорії торгівлі
Засновники
1. ПЕРІОД ДЕМАРКАЦІЇ БАЗИСНИХ ІМПЕРАТИВІВ
Т. Мен, А. Серра,
Меркантилізм (Mercantilism)
А. Монкретьєн, Ч. Дейвіантом,
Ж.Б. Колберт, В. Петті
Модель Девіда Х'юма (David Hume Model)
Д. Х'юм
Теорія абсолютних переваг Адама Сміта (Absolute advantage А. Сміт
theory)
Теорія порівняльних переваг (Comparative advantage theory) Д. Рикардо, Р. Торренс,
Теорія міжнародної вартості або теорія взаємного попиту
Д.С. Милль
(Reciprocal demand theory)
2. ПЕРІОД ЕКВІФІНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
Гіпотеза «конкуруючих груп»
Д. Керні
Теорія розміру країни (Theory of Country Size)
А. Маршалл, Ф. Еджворт,
Теорія загальної рівноваги у міжнародній торгівлі
В. Парето
Теорія Хекшера-Олина, або теорії факторних пропозицій
Е. Хекшер, Б. Олін
(The factor-proportions theory, Heckscher-Ohlin model)
Теорія Самуельсона і Столпера (The Stolper-Samuelson
theorem), або теорія вирівнювання цін на фактори виробни- П. Самуельсон, В. Столпер
цтва
Парадокс Леонтьєва (Leontief's paradox)
В. Леонтьєв
Теорія технологічного розриву (Theory of technological gap)
М. Познер
Теорема Рибчинського (Rybczynski theorem)
Т. Рибчинський
Теорія митного союзу (Theory of Customs Union)
Дж. Вінер
Р. Верной, Ч. Киндельбергер,
Життєвий цикл товару (Product cycle theory)
Л. Вельс
Теорія подібності країн (Country similarity theory), або теоСтефан Б. Ліндер
рія перехресного попиту (Theory of Overlapping Demand)
X. Грубель , П. Ллойд,
Теорія внутрішньогалузевої міжнародної торгівлі (IntraБ. Баласса, К. Ланкастер,
industry trade theory)
П. Кругман, П. Армінгтон,
Е. Хелпман
3. НОВІТНІЙ ТРАСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
Теорія економії на масштабах виробництва, або теорія спеП. Кругман і К. Ланкастер,
ціалізації виробництва
М. Кемп
Теорія конкурентних переваг (Porter's competitive advantage М. Портер
theory)
Теорія спеціалізації виробництва (The theories of
specialization)
Теорія міжнародних невідповідностей та асиметрій (François Ф. Перру
Perroux)
4. ЕКЛЕКТИЧНИЙ ПЕРІОД
Еклектична теорія інтернаціоналізації виробництва послуг
Даннінг, Ендервік
Теорія зовнішньоторговельної діяльності фірм
Теорія Цоллекома
Р. Цоллеком
Нова Теорія світової торгівлі П. Кругмена (New Trade
П. Кругман
Theory)
Розроблено автором на основі [1– 5; 8; 17; 25–31]

Період виникнення

XVI до XVIII ст.
1711–1776 рр.
1723–1790 рр.
1817 р.
1844 р.
1793–1879 рр.
1842–1924 рр.
20-30-ті рр. ХХ ст.
1948 р.
50-ті
1961
1955
50-ті

рр.
р.
р.
рр.

1966 р.
1961 р.
60-ті рр. XX ст.

Початок 80-х рр. XX ст.
90-ті pp. XX ст.

50-ті -70 -ті рр. XX ст.
90-х pp. XX ст.
90-х pp. XX ст.
90-х pp. XX ст.
80-ті XX ст.
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Сучасна світова торгівля суттєво відходить від
попередніх етапів насамперед тому, що дуже вагома
її частка складається з товарообігу між материнськими і дочірніми компаніями і філіями найбільших компаній. Отже, пояснення економічної основи
міжнародної торгівлі на базі теорії лише однієї теорії не дає аргументованих результатів та потребує їх
поєднання (табл. 1).
Підсумовуючи зазначені групування, було виділено чотири основні етапи розвитку теорій торгівлі:
період демаркації базисних імперативів, період еквіфінальних перетворень, новітній трансформаційний
та еклектичний періоди.
Зазначимо, що жодна з наведених теорій торгівлі
не позбулася своєї дієвості. Їх головне значення –
пояснювати та певною мірою впливати на процеси,
що відбуваються в сучасному світі, надавати гносеологічні можливості до розуміння тенденцій розвитку
торгівлі та екстраполяції їх наукових знань на практично-емпіричні явища.
Згідно з офіційними даними Державної служби
статистики України оборот зовнішньої і внутрішньої
торгівлі в України значно зменшився.
За даними Держстату України, у січні–лютому
2015 р. експорт товарів становив 5 973,1 млн дол.
США, імпорт – 5 866,4 млн дол. Порівняно із січ-

Таблиця 2
Причини зменшення показників торгівлі в Україні
Синкретичні причини
коливання цін на міжнародних ринках;
економічна активність
закордонних партнерів-конкурентів, що призводить
до негативної динаміки у
зовнішній торгівлі;
волатильність взаємних
курсів валют із країнамипартнерами;
обмеження постання окремих товарів з різних причин;
ускладнення митного
режиму окремих країн;
зміна попиту на продукцію, зокрема на вироблену
вітчизняними підприємствами;
кредитні обмеження на
міжнародних ринках;
зростання геополітичної
напруженості у світі
Розроблено автором

Іманентні причини
девальвація національної
валюти;
складна політична ситуація
в країні;
суттєве зменшення інвестицій та інвестиційного
попиту;
падіння купівельної спроможності населення;
загальноекономічна слабкість України

Таблиця 3
Заходи, спрямовані на активізацію торгівлі та ділової активності
Інституційні
забезпечення статики та стабільності державного регулювання та національного законодавства у сфері торгівлі;
забезпечення передбачуваності правого регулювання торгових відносин;
розвиток інституціональної структури регулювання економічної діяльності;
нівелювання невизначеності та можливих додаткових ризиків для господарчих суб’єктів;
спрощення повернення і вдосконалення системи стягування податку на додану вартість;
забезпечення недискримінаційного доступу авіаційних компаній держав-партнерів до авіаційної інфраструктури,
розширення повітряних сполучень між державами;
вдосконалення механізмів ліцензування товарів і технологій;
формування національних переліків промислових і агропромислових виставок, які видають посвідчення об
демонстрації незахищених експонатів, і взаємне визнання цих ліцензій;
розвиток і екстраполяція принципів єврологістики;
підтримка зовнішніх і внутрішніх контрагентів в рамках процедур державних закупівель;
формування системи преференцій для виробників товарів і послуг;
стимулювання платоспроможного попиту на товари з високою доданою вартістю за допомогою координації державних
закупівель;
екстраполяція кращих світових практик управління сектором торгівлі (торгові кредити, експортні гарантії,
страхування експорту тощо);
надання пільг підприємствам, що виробляють продукцію по номенклатурі з переліку, який повинен визначатися
галузевими експертами;
впровадження механізмів страхування трансграничних постачань товарів і послуг;
гармонізація законодавства в сфері торгівлі із законодавствами країн-партнерів
Екзогенні
Мікроекономічні
забезпечення взаємного доступу до ринку транспортних
послуг, до вантажної бази шляхом використання хмарних створення транспортно-логістичної карти партнерів
тендерних платформ з контролем учасників і угод;
(вантажні потоки, продуктивність складської діяльності,
споживачі (ритейлери), постачальники та ін.);
забезпечення прямого доступу інвесторів і професійних
учасників до фінансових ринків держав-партнерів;
використання ефективних фінансових механізмів для
розвитку торгових стосунків між державами
моніторинг вантажних перевезень партнерів та
конкурентів
доступ до ринку транспортних послуг країн-партнерів;
узгодження макроекономічної політики держав-партнерів;
доступ до ринку транспортних послуг країн-партнерів;
вдосконаленням механізму платіжно-розрахункових
стосунків між резидентами держав;
лібералізація і формування спільного (єдиного) ринку
електронних послуг
Розроблено автором на основі [33–35]
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Науковий вісник Херсонського державного університету
нем–лютим 2014 р. експорт скоротився на 33,7%
(на 3 034,0 млн дол.), імпорт – на 37,0% (на 3
441,5 млн дол.). Позитивне сальдо становило
106,7 млн дол. (у січні–лютому 2014 р. негативне –
300,9 млн дол.). Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 2 463,5 млн дол., або 42,0%
від загального обсягу, та зменшився проти січня–
лютого 2014 р. на 750,0 млн дол., або на 23,3% (за
січень–лютий 2014 р. обсяг імпорту становив відповідно 3 213,5 млн дол. та 34,5%). Оборот підприємств
оптової торгівлі за січень–березень 2015 р. становив
243,5 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно із січнем–березнем 2014 р. склав
82,3%. Оборот роздрібної торгівлі за січень–березень
2015 р. становив 219,7 млрд грн., що складає 76,1%
від обсягу січня–березня 2014 р. У структурі обороту
роздрібної торгівлі на організовані та неформальні
ринки припадало 31,2% [32].
Доцільно з’ясувати причини, що призвели до
зменшення показників торгівлі в Україні, які були
об’єднані у дві групи: синкретичні – ті, що впливають ззовні, та іманентні – безпосередньо притаманні
торговим процесам в Україні (табл. 2).
Аналіз причин, що вплинули на уповільнення
торгівельних процесів та зменшення обсягів торгівлі
в Україні, дозволяє розробити рекомендації щодо
покращення динаміки і підвищення обсягів торгівлі.
Заходи, спрямовані на активізацію торгівлі та ділової активності нами було згруповано у три кластери:
інституційні, екзогенні та мікроекономічні (табл. 3).
Інституційні заходи розкривають вирішальну
роль держави в уповільненні темпів падіння обсягів торгівлі в країні та окреслюють вектор розвитку
торговельних відносин в майбутньому. Мікроекономічні заходи стосуються суб’єктів господарювання,
що активно беруть участь в процесах обміну та своєю
позицією і діями спроможні впливати на ринок.
Екзогенні заходи походять як від держави, так і
від дій підприємців та спрямовані на зовнішніх партнерів.
Висновки. Незважаючи на негативні тенденції,
що притаманні процесам торгівлі в Україні, галузь
торгівлі має значний потенціал росту та найближчим
часом може стати одним із секторів української економіки, що буде найбільш динамічно розвиватися.
Отже, торгівля як економічне явище пов’язана з
конкуренцією, викликає необхідність вдосконалення
підприємств.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ МІНЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
У статті досліджуються особливості управління стратегічною стійкістю підприємства з урахуванням мінливості зовнішнього
середовища. Проаналізовані основні підходи, принципи та функції управління стратегічною стійкістю. Обґрунтовано необхідність
формування сценарію управління стратегічною стійкістю на основі стратегічного напряму розвитку, що включає розмежування
сфер впливу, процеси адаптації, стратегічні наміри та їх конкретизацію.
Ключові слова: сценарій управління, стратегічна стійкість, функції управління, стратегічні наміри, регулювання.
Маслак О.И., Коробкова И.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕМЕНЧИВОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
В статье исследуются особенности управления стратегической устойчивостью предприятия с учетом переменчивости внешней среды. Проанализированы основные подходы, принципы и функции управления стратегической устойчивостью. Обоснована необходимость формирования сценария управления стратегической устойчивостью на основе стратегического направления
развития, которое включает разграничение сфер влияния, процессы адаптации, стратегические намерения и их конкретизацию.
Ключевые слова: сценарий управления, стратегическая утойчивость, функции управления, стратегические намерения,
регулирование.
Maslak O.I., Korobkova I.V. THEORETICAL APPROACHES OF MANAGEMENT THE ENTERPRISE STRATEGIC STABILITY IN
THE CONDITIONS OF CHANGEABILITY THE EXTERNAL ENVIRONMENT
In the article management features are investigated by strategic stability of enterprise taking into account changeability of
environment. Basic approaches, principles and management functions, are investigational by strategic stability. The necessity of forming
of management scenariois reasonable by strategic stability on the basis of strategic direction of development, that includes differentiation
of spheres of influence, processes of adaptation, strategic intentions and specification of intentions.
Keywords: management scenario, strategic stability, management functions, strategic intentions, regulation.

Постановка проблеми. Динамічний характер
національного та світового ринку, постійні зміни у
законодавстві, надзвичайно швидкі темпи науковотехнічного прогресу та зростання конкуренції в
глобальних масштабах підтверджують значну мінливість зовнішнього середовища, що змушує підприємство функціонувати в досить невигідних умовах –
значного ступеня ризику та невизначеності.
Постійні коливання економічної активності, кризові явища у реальній економіці мають істотний
вплив на стійкість роботи суб’єктів господарювання,
демонструючи їхні слабкі сторони, неготовність, надзвичайно низьку гнучкість та адаптаційні можливості для подолання існуючих труднощів. Як наслідок, значна частка підприємств України виявляється
нездатною чинити опір численним негативним факторам. Значно погіршує ситуацію і факт «бездієвості» традиційних методів управління стійкістю,
що обумовлює необхідність застосування інноваційних підходів, здатних не лише забезпечити стійке

і максимально ефективне функціонування суб’єкта
господарювання у поточний період часу, але й гарантувати успіх у довгостроковій перспективі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості управління стратегічною стійкістю підприємства
досліджувалися багатьма вітчизняними та зарубіжними
науковцями, серед них: В.Б. Галушко [4], О.В. Арефєва,
І.І. Єрмоленко [2], А.Є. Воронкова, Ю.М. Галицька,
А.Д. Канчавелі, Г.В. Козаченко, А.В. Кучерявий [6],
Р.А. Фатхутдінов, В.В. Шеметов та ін. Однак мало
уваги приділено вивченню особливостей управління
стійкістю в умовах мінливості зовнішнього середовища,
що, на наш погляд, є важливим та актуальним завданням у світлі останніх економічних подій.
Постановка завдання. Метою дослідження є
обґрунтування специфіки змістовного процесу управління стратегічною стійкістю підприємства в умовах мінливості зовнішнього середовища та формування сценарію управління на основі стратегічного
напряму розвитку.
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