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Постановка проблеми. В умовах інтеграції 
вітчизняної економіки до європейського простору 
обов’язковою вимогою для підприємств є зростання 
якості їх функціонування, яка забезпечить здатність 
їх конкурувати на закордонних ринках. При цьому, 
згідно вартісного підходу, важливу роль має якість 
зовнішнього потенційного ресурсного забезпечення 
підприємства, яке є умовою зростання якості його 
функціонування. Тому важливим представляється 
вирішення проблеми визначення та побудови обґрун-
тованої системи показників оцінювання якості 
зовнішнього потенційного ресурсного забезпечення 
підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми оцінки зовнішнього потенційного ресурсного 
забезпечення підприємств розроблені у працях таких 
зарубіжних і вітчизняних учених, як І. Ансоф, І.А. 
Бланк, Ю.Б. Іванов, В.О. Коюда, А.І. Мокій, Л.М. 
Ткачук, А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд та ін. Поряд 
із тим аналіз наукових трудів свідчить про відсут-
ність єдиного методичного підходу щодо визначення 
якості зовнішнього потенційного ресурсного забезпе-
чення підприємства. Але вітчизняні підприємства, 
які функціонують протягом останніх років у склад-
них економічних умовах, потребують його розробки.

Формулювання цілей статті. Метою статті є роз-
робка методичного підходу щодо визначення якості 
зовнішнього потенційного ресурсного забезпечення 
підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Базую-
чись на результатах аналізу літературних джерел [6; 
10; 11; 18; 23; 24; 28] та класичному підході до стра-
тегічного менеджменту, розробленому І. Ансоффом 
[2; 3] щодо якості зовнішнього потенційного ресурс-
ного забезпечення підприємства (далі – ЯЗПРЗ), 

доцільно у структурі зовнішнього середовища функ-
ціонування виділяти макросередовище (середовище 
непрямого впливу) та середовище найближчого ото-
чення. Макросередовище здійснює вплив з боку орга-
нів державного управління та діяльності держави з 
регулювання економічних процесів, обмеження з 
боку законодавчо-нормативної бази, вплив політич-
них процесів, що відбуваються у країні, динаміку 
макроекономічних показників, кількісний та якіс-
ний склад населення з точки зору його участі в еко-
номічних процесах, рівень розвитку та доступність 
технологій, рівень міжнародних відносин тощо.

Середовище найближчого оточення формує сферу 
ділових відносин підприємства та включає:

- мезосередовище, що характеризує рівень розви-
тку галузі функціонування підприємства, його поста-
чальників та споживачів продукції;

- зовнішнє мікросередовище (далі – мікросередо-
вище), яке відображає якість взаємодії підприємства 
з постачальниками.

У даному зв’язку в межах структури ЯЗПРЗ про-
понується виділити фактори, які, враховуючи їх спе-
цифіку та місце виникнення, спричиняють найбільш 
вагомий вплив на формування у суб’єкта господарю-
вання достатнього обсягу ресурсів, необхідних для 
його якісного функціонування.

Проаналізуємо групи факторів, що формуються в 
межах макро- та мезосередовища. Так, політико-пра-
вові фактори визначають вплив органів державного 
регулювання та управління на формування ресурс-
ного забезпечення підприємства через сукупність 
нормативних актів, державних стандартів та інших 
засобів втілення в життя державної політики.

Економічні фактори надають можливість оцінити 
інтенсивність та якість перебігу економічних проце-
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сів у макро- та мезосередовищі, що здійснюють вплив 
на якість функціонування підприємства. Соціально-
демографічні фактори визначають вплив сукупності 
процесів, що відбивають кількісні та якісні харак-
теристики змін у структурі населення за віковими, 
національними, кваліфікаційними ознаками, рівнем 
освіти, доходів тощо.

Технологічні фактори надають можливість оці-
нити рівень і тенденції техніко-технологічного роз-
витку економіки та окремої галузі, встановити 
відповідність наявного в економіці та в галузі техно-
логічного потенціалу світовому рівню.

Фактори, що формуються в межах мікросередо-
вища функціонування підприємства, пропонується 
згрупувати таким чином:

- організаційні – надають можливість охаракте-
ризувати рівень організаційної підтримки забезпе-
чення стандартів якості постачальниками;

- інформаційні – визначають наявність у підпри-
ємства інформації щодо дотримання критеріїв забез-

печення якості продукції та послуг, що надаються 
постачальниками;

- маркетингові – оцінюють рівень вивчення поста-
чальниками вимог споживачів продукції з метою їх 
подальшого задоволення;

- фінансово-економічні – визначають можливість 
постачальників забезпечити фінансовими ресурсами 
заходи щодо дотримання належного рівня якості 
продукції та послуг;

- кадрові – характеризують вплив персоналу 
постачальників на рівень якості їх продукції та 
послуг;

- техніко-технологічні – надають можливість 
визначити рівень технологічної підготовки виробни-
цтва як фактор забезпечення якісних характеристик 
продукції постачальників.

Оцінку якості зовнішнього потенційного ресурс-
ного забезпечення підприємства доцільно проводити 
за напрямами, які було виділено, що визначаються 
групами факторів впливу зовнішнього середовища 

Таблиця 1
Фактори впливу зовнішнього середовища на ЯЗПРЗ

Фактори впливу
Складові ЯЗПРЗ

Макросередовище Мезосередовище

Політико-правові Рівень та особливості державного регулю-
вання підприємницької діяльності

Рівень та особливості регулювання діяльності 
галузі функціонування підприємства 

Економічні Макроекономічні характеристики економіки Параметри економічного розвитку галузі

Соціально-демографічні
Кількісний та якісний склад населення кра-
їни з точки зору впливу на економічні про-
цеси

Якісна характеристика кадрового потенціалу 
галузі

Технологічні Рівень використовуваних технологій в еко-
номіці Рівень використовуваних технологій у галузі

Таблиця 2
Сукупність показників визначення впливу факторів макро- та мезосередовища на ЯЗПРЗ підприємства

Групи факторів 
впливу

Показник

1. Макросередовище 2. Мезосередовище

1. Політико-
правові

1.1.1. Відношення влади до підприємництва 2.1.1. Стимулювання розвитку галузі 
постачальника

1.1.2. Антимонопольне регулювання 2.1.2. Стандартизація галузі постачальника

1.1.3. Оподаткування

2.1.3. Обмеження галузі постачальника
1.1.4. Стандартизація

1.1.5. Сертифікація

1.1.6. Наявність міжнародних угод щодо 
використання закордонних стандартів

2. Економічні

1.2.1. Рівень зайнятості 2.2.1. Динаміка рівня конкуренції у галузі 
постачальника

1.2.2. Інфляція 2.2.2. Здатність постачальників до реалізації 
ефекту масштабу

1.2.3. Спад виробництва 2.2.3. Орієнтація постачальників на задоволення 
специфічних вимог

1.2.4. Купівельна здатність 2.2.4. Галузева інфляція

1.2.5. Квотування ресурсів, що імпортуються 2.2.5. Здатність постачальників збільшувати ціни

1.2.6. Рівень мита на ресурси, що імпортуються

2.2.6. Здатність підприємств-споживачів 
зменшувати ціни

2.2.7. Рівень витрат на транспортування

2.2.8. Наявність системи сервісного 
обслуговування підприємств-споживачів

3. Соціально-
демографічні

1.3.1. Динаміка чисельності населення 2.3.1. Динаміка рівня кваліфікації в галузі

1.3.2. Міграція населення
2.3.2. Динаміка рівня середньої заробітної плати 
в галузі1.3.3. Динаміка рівня освіти

1.3.4. Динаміка рівня кваліфікації

4. Технологічні

1.4.1. Відповідність світовому рівню 2.4.1. Відповідність галузі світовому рівню

1.4.2. Перспективи зміни технологічного рівня 2.4.2. Перспективи зміни технологічного рівня 
галузі

1.4.3. Динаміка впровадження 
ресурсозберігаючих технологій

2.4.3. Динаміка впровадження ресурсозберігаючих 
технологій
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на якість функціонування підприємства. Для оці-
нювання рівня їхнього впливу пропонується засто-
сування якісних показників, інструментом обґрун-
тування сукупності яких виступає контент-аналіз 
літературних джерел та практики функціонування 
підприємств України.

У таблиці 1 виділено об’єкти оцінювання, якими 
виступають потенційні фактори впливу з боку складо-
вих зовнішнього середовища функціонування підпри-
ємства на можливість формування та використання 
потенційного ресурсного забезпечення підприємства.

Аналіз літературних джерел з проблематики 
визначення зовнішнього середовища функціону-
вання [10; 15; 18; 22; 28] та практики функціону-
вання підприємств України відповідно до виділених 
факторів впливу на якість формування потенційного 
зовнішнього ресурсного забезпечення дав змогу роз-
робити перелік показників для визначення впливу 
факторів макросередовища та мезосередовища на 
ЯЗПРЗ (табл. 2).

Сутність визначення факторів мікросередовища 
полягає в дослідженні сили впливу якості функціо-
нування постачальників на формування ЯЗПРЗ під-
приємства. Фактори впливу з боку суб’єктів мікросе-
редовища в розрізі груп факторів подано у таблиці 3.

Контент-аналіз та узагальнення літературних 
джерел щодо проблематики оцінки впливу найближ-
чого оточення на функціонування підприємства [2; 
3; 11; 15; 24] надав можливість сформувати пере-
лік показників оцінки впливу факторів мікросередо-
вища (табл. 4) на ЯЗПРЗ підприємства.

Для здійснення оцінювання ЯЗПРЗ доцільно 
застосовування методів експертного аналізу, в 
результаті чого формується сукупність якісних оці-
нок, що потребують подальшої трансформації у кіль-
кісну форму для побудови інтегрального показника 
оцінювання ЯЗПРЗ. Основою вирішення даного 
завдання є використання алгоритмів: проведення 
експертного оцінювання; перетворення якісних оці-
нок на кількісні.

Використання методів експертного аналізу зумов-
люється низькою формалізацією даного процесу 
та відсутністю кількісної інформації щодо впливу 
визначеної групи факторів. Аналіз літературних 
джерел з експертного оцінювання [1; 7; 8; 14; 17; 20; 
30] дав змогу сформувати загальний алгоритм прове-
дення експертних оцінок.

У процесі реалізації першого кроку алгоритму 
визначається мета проведення експертизи, що поля-

гає у формуванні якісних характеристик оціню-
вання ЯЗПРЗ.

Реалізація другого кроку алгоритму передба-
чає формування групи експертів для проведення 
оцінювання ЯЗПРЗ. З метою якісного проведення 
експертизи пропонується залучення представни-
ків топ-менеджменту суб’єктів господарювання 

Таблиця 3
Фактори впливу суб’єктів мікросередовища 

на ЯЗПРЗ підприємства

Групи факторів 
впливу Фактори впливу  

Організаційні Ефективність організації управління 
якістю постачальника 

Інформаційні
Наявність інформаційного забезпе-
чення щодо оцінки якості продукції / 
послуг постачальника

Маркетингові Розвиток маркетингу в діяльності 
постачальника

Фінансово-
економічні

Наявність фінансових ресурсів для 
інвестування в забезпечення та підви-
щення рівня якості продукції / послуг

Кадрові
Рівень відповідності кваліфікації та 
організації персоналу вимогам щодо 
забезпечення якості продукції / послуг

Техніко-
технологічні

Рівень розвитку технологій, що вико-
ристовуються постачальником та їх 
відповідність стандартам

Таблиця 4
Сукупність показників оцінки впливу факторів 

мікросередовища на ЯЗПРЗ підприємства

Групи факторів 
впливу Показник

1. Організаційні

1.1. Впровадження системи з управ-
ління якістю

1.2. Відповідність організаційної 
структури зовнішньому середовищу

1.3. Впровадження системи управ-
ління бізнес-процесами

1.4. Наявність певної системи взаємо-
дії з окремою групою постачальників

1.5. Наявність підготовки до прове-
дення сертифікації з якості

1.6. Результативність участі в конкур-
сах з якості

1.7. Реагування на несприятливі тен-
денції

1.8. Підготовки до проведення серти-
фікації з якості

2. Інформаційні

2.1. Наявність групування постачаль-
ників у залежності від значущості 
ресурсів, що постачаються

2.2. Адекватність критеріїв щодо 
оцінки постачальників

2.3. Наявність сертифікатів з якості

2.4. Підготовка документації з якості

2.5. Облік документації з якості

3. Маркетингові

3.1. Орієнтованість на вимоги підпри-
ємств-споживачів

3.2. Ознайомленість з вимогами під-
приємств-споживачів

3.3. Наявність і адекватність системи 
реєстрації вимог споживачів

4. Фінансово-
економічні

4.1. Повнота визначення відповідаль-
ності та повноважень персоналу сто-
совно якості

4.2. Достатність інвестування ресурсів 
у забезпечення якості

4.3. Інвестування ресурсів у зростання 
якості

5. Кадрові

5.1. Кваліфікаційний рівень персоналу

5.2. Адекватність плану щодо систе-
матичного підвищення кваліфікації 
персоналу

5.3. Адекватність системи періодичної 
перевірки кваліфікації персоналу

5.4. Ознайомленість персоналу з 
цілями щодо якості

6. Техніко-
технологічні

6.1. Відповідність процедур щодо всіх 
процесів, що відбуваються на підпри-
ємстві

6.2. Здатність задовольняти специ-
фічні вимоги підприємств-споживачів 
щодо якості

6.3. Відповідність продукції міжнарод-
ним стандартам

6.4. Відповідність державним стандар-
там

6.5. Документування внесення змін

6.6. Реєстрація невідповідностей

6.7. Відповідність ресурсів, що поста-
чаються вимогам споживача
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машинобудівної галузі, відповідальних за забезпе-
чення якості функціонування підприємств (можливі 
посади – заступник директора з економіки, керівник 
планово-економічного відділу, керівник відділу стра-
тегічного управління тощо).

На третьому кроці алгоритму відбувається фор-
мування анкет для проведення експертного оціню-
вання. На підставі експертизи проводиться якісне 
оцінювання ЯЗПРЗ у вигляді рангових оцінок у 
динаміці.

У процесі реалізації четвертого кроку алгоритму 
проводиться безпосередньо збір експертної інформа-
ції, що передбачає формування результатів експер-
тизи.

П’ятий крок алгоритму передбачає оцінку узго-
дженості думок експертів. Найбільш популярними у 
практиці експертного оцінювання є три основні кое-
фіцієнти оцінки узгодженості думок експертів: Спір-
мена, конкордації, Кендела. Розрахунки доцільно 
здійснювати в пакеті Statistica 8.0. Експертні оцінки 
повинні бути узгодженими.

Компаративний аналіз підходів до узагальнення 
експертних оцінок, наведених в роботах [5; 8; 13; 17; 
19; 20], показав, що експертні оцінки у визначенні 
узагальнюючих показників мають двояку функцію: 
з одного боку, можуть бути використані як вагові 
коефіцієнти при згортанні кількісних факторів, а 
з іншого – бути узагальнені за допомогою специ-
фічного інструментарію для безпосередньої оцінки 
явищ, що не піддаються оцінюванню за допомогою 
кількісних показників.

Крім того, на основі контент-аналізу досліджень 
кількісних та якісних шкал вимірювання [4; 9; 16] 
визначено, що при переході від якісних шкал до 
кількісних показники мають ті ж властивості, що 
і кількісні [12; 21; 25; 27; 29; 31-33]. Розглянемо 
докладно кроки даного алгоритму.

Крок 1. Побудова матриці попарних порівнянь 
показників за результатами і-го експерта. Для кожного 
з експертів будується матриця його індивідуальних 
вподобань на основі проведених опитувань. Результа-
том даного кроку є матриця попарних порівнянь.

Крок 2. Перевірка правильності заповнення матриці 
попарного порівняння показників і-тим експертом. На 
даному кроці розраховується критерій відношення 
узгодженості. Аналіз отриманих значень повинен під-
твердити коректність відповідей експертів.

Крок 3. Формування вектора вагових коефіцієн-
тів для кожного з експертів.

Крок 4. Визначення узагальнюючих значень ваго-
вих коефіцієнтів для показників ЯЗПРЗ. Ці значення 
розраховуються як середнє геометричне між значен-
нями коефіцієнтів отриманих для і-го експерта.

На підставі запропонованого алгоритму здійсню-
ється перехід від якісних оцінок до їх кількісної 
форми, що дає змогу використовувати їх при розра-
хунку інтегрального показника ЯЗПРЗ за наступною 
формулою:

IZRZt =∑Sхі * Mеvi,                     (1)
де Mеvi – медіанне значення оцінок експертів за 

і-им показником;
Sхі – середнє геометричне значення вагового кое-

фіцієнту і-ого показника.
Використання медіанних значень при розрахунку 

інтегрального показника, як доведено в роботах [21; 
26; 31-33], дає можливість отримати більш коректні 
результати, ніж використання середніх значень екс-
пертних оцінок за показником.

Висновки. Запропонований методичний під-
хід з визначення якості зовнішнього потенційного 

ресурсного забезпечення підприємства ґрунтується 
на виділенні у складі зовнішнього середовища 
функціонування макросередовища (середовище 
непрямого впливу) та середовища найближчого ото-
чення (мезосередовище, що характеризує рівень 
розвитку галузі функціонування підприємства, його 
постачальників та споживачів продукції; зовнішнє 
мікросередовище, яке відображає якість взаємо-
дії підприємства з постачальниками). Оцінювання 
ЯЗПРЗ доцільно здійснювати із застосовуванням 
методів експертного аналізу, в результаті форму-
ється сукупність якісних оцінок, що потім транс-
формуються у кількісну форму для побудови інте-
грального показника оцінювання ЯЗПРЗ, який є 
підґрунтям прийняття відповідних управлінських 
рішень щодо функціонування підприємства у стра-
тегічному періоді.
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АНАЛІЗ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Досліджено основні умови та визначено фактори, що визначають рівень фінансової безпеки торговельних підприємств. За-
значається, що саме аналіз факторів допомагає виявити сильні і слабкі сторони в діяльності підприємства і розробити заходи 
та напрями дії, за рахунок яких воно могло б підвищити стійкість розвитку та забезпечити свій успіх. У статті виявлено, що саме 
фінансова безпека торговельних підприємств схильна до впливу посилюючих і дестабілізуючих чинників як зовнішнього, так і 
внутрішнього впливу. Запропоновано класифікацію забезпечення фінансової безпеки підприємств за трьома складовими еконо-
мічного процесу: засобів отримання доходу; методів збереження активів та шляхів витрачання доходу.

Ключові слова: фінансова безпека торговельних підприємств, фактори вплив, діяльність підприємства.

Сусиденко А.В. АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Исследованы основные условия и определены факторы, определяющие уровень финансовой безопасности торговых пред-

приятий. Отмечается, что именно анализ факторов помогает выявить сильные и слабые стороны в деятельности предприятия 
и разработать меры и действия, за счет которых оно могло бы повысить устойчивость развития и обеспечить свой успех. В 
статье выявлено, что именно финансовая безопасность торговых предприятия подвержена влиянию усиливающих и дестаби-
лизирующих факторов как внешнего, так и внутреннего воздействия. Предложена классификация обеспечения финансовой 
безопасности предприятий по трем составляющим экономического процесса: средств получения дохода; методов сохранения 
активов и путей траты дохода.

Ключевые слова: финансовая безопасность торговых предприятий, факторы влияния, деятельность предприятия.

Susidenko О.V. ANALYSIS OF THE SECURITY OF TRADE ENTERPRISES
The main conditions and factors that determine the level of financial security of enterprises. It is noted that the analysis of the factors 

helps to identify strengths and weaknesses in the enterprise and to develop measures and lines of action, through which it could improve 
sustainability and to ensure its success. The article revealed that the financial security of the company subject to the influence of aug-
mentative and destabilizing factors both external and internal exposure. Classification of financial security of machine-building enterpris-
es in three dimensions in the economic process: sources of income; methods of preservation of assets and ways of spending income.

Keywords: financial security company, factors of influence, machinery industry, activities of the enterprise.
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Постановка проблеми. Дослідження основних 
методів оцінки забезпечення фінансової безпеки тор-
говельних підприємств, виявлення основних чинни-
ків, які на них впливають, є необхідним у розумінні 
даної тематики. Нині стає актуальною розробка сис-
теми заходів, які зменшать чи взагалі усунуть зна-
чний негативний вплив чинників на фінансову сис-
тему сучасного підприємства.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Аналіз 
факторів, які впливають на фінансову безпеку тор-

говельних підприємств, здійснювали багато вчених-
економістів. Проте варто зазначити, що у науковій 
літературі немає узгодженої думки щодо складу та 
класифікації факторів, які здійснюють вплив на фор-
мування фінансової безпеки підприємств. Найчастіше 
їх поділяють на дві групи – внутрішні і зовнішні, та 
формують з урахуванням факторів, які впливають на 
стан економічної безпеки підприємства в цілому.

Постановка завдання. У сучасному світі впевне-
ність у захищеності фінансових інтересів суб’єктів 


