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Розглянуто результати фінансового і маркетингового аналізу діяльності суб’єктів 
машинобудівного бізнесу у контексті перспектив генерування доходів і формування 
вартості підприємства. Визначено індекси концентрації продавців на ринку і можли-
вості впливу на цінову політику учасників ринкових відносин у конкурентному сере-
довищі. Розглянуто моделі оцінювання ринкової вартості і систематизовано причини 
фінансового і нефінансового характеру, які її знижують.  

 
In the article the results of financial and marketing analysis of activity of subjects of 

machine-building business are examined in the context of prospects of generuting of profits 
forming of cost of enterprise. Certain indexes of concentration of salespeople are at the market 
and possibility of influence on the price policy of participants of market relations in a 
competition environment. Considered models of evaluation of market value and systematized 
reasons of financial and not financial character, which reduce it . 
 
Постановка проблеми. Проблема формування вартості підприємства і відтворення капіталу – 

це не що інше, як створення відповідних умов для «самозростання вартості» суб’єктом госпо-
дарювання. В сучасній мінливій ринковій ситуації менеджери змушені приймати доволі складні 
рішення, які визначають спосіб, форму, темп реалізації, діапазон, глибину і комплексність струк-
турних змін в різних сферах і видах діяльності, адже це є актуальні питання не тільки виживання 
підприємства і забезпечення його рівноваги з мінливим оточенням, але й розроблення фінансової та 
інвестиційної стратегії і тактики, орієнтованої на отримання тривалої конкурентної переваги. Потен-
ціал синергії можна задіяти через міжгалузеві зв’язки і «видовження» ланцюга формування вартості 
підприємств машинобудування з іншими суміжними галузями і секторами економіки. Носіями 
вартості виступають грамотно розроблені стратегії, зростаюча цінність для суспільства від «чистих 
технологій», нові моделі захисту бізнесу від ворожого поглинання, ідеологія підвищення стійкості 
підприємства за системних криз, торгові марки, інтелектуальні продукти – від окремих деталей до 
технологічних систем виробництва. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом останніх років характерними для маши-

нобудівної галузі є домінування тенденції зростання кількісних показників продажів без покра-
щання показників операційної діяльності, які одночасно відображають і результативність 
впровадження асортиментної політики суб’єктів господарювання, що можна аргументувати на 
прикладі статистики Львівської області (див. табл. 1 і 2). Жорсткіша конкуренція з боку іноземних 
виробників після вступу України до СОТ (від 16.05.08 р.) та нерозвинутість ринків збуту не дає 
змоги гідно конкурувати вітчизняній машинобудівній продукції, тому без реструктуризації бізнесу і 
розвитку інтеграційних процесів, підвищення гнучкості організаційних структур до нових 
ресурсних і технологічних обмежень процес формування вартості трансформується у її споживання 
як в рамках підприємства, так і поза його межами, зокрема, через фінансову реструктуризацію. 
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Галузь машинобудування у Львівській області за обсягами реалізованої продукції промисловості 
(за видами діяльності) посідає третє місце (2438,7 млн. грн. за фактичними цінами у 2007 році 
(табл. 1)) після галузі виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (2682,2 млн. грн.) і 
виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (3679,6 млн. грн.). 

Таблиця 1 

Динаміка кількості підприємств і обсягу реалізованої продукції промисловості Львівщини  
за видами діяльності (млн. грн. за фактичними цінами) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Кількість підприємств 513 555 565 571 579 577 571 
Машинобудування, обсяг  
реалізованої продукції 

764,3 696,0 834,8 1382,2 1737,7 2051,7 2438,7 
 

– виробництво машин та устат-
кування 

290,0 223,2 246,4 321,9 369,5 479,2 491,7 

– виробництво електричного, 
електронного та оптичного устат-
кування 

315,2 310,1 308,7 634,8 758,7 756,3 743,3 

– виробництво транспортних 
засобів та устаткування 

159,0 162,7 279,7 425,5 609,5 816,2 1203,7 

Промисловість (Львівська обл.) 5301,1 5969,2 7781,2 9117,5 11759,3 14368,7 18051,1 

Джерело: Статистичний збірник по Львівській обл. 2007 р. 

 
Продукція машинобудування займає четверту позицію в області за обсягом реалізації, а це 

свідчить про позитивний попит і, як наслідок, потенційні можливості розвитку галузі за умови 
трансформації потенційних можливостей в реальні активи під час створення споживчих цінностей з 
високими конкурентними перевагами. Важливим показником функціонування будь-якого під-
приємства є рентабельність операційної діяльності, яка, як бачимо з табл. 2, має нестійку динаміку 
для різних галузей Львівщини, класифікованих за видами економічної діяльності.  

Таблиця 2 

Рентабельність операційної діяльності підприємств машинобудування Львівської обл.  
(за видами діяльності, %) 

Промисловість 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Машинобудування 1,0 -1,6 -1,6 -0,7 1,7 3,9 4,1 
– виробництво машин та устаткування -1,0 -1,0 -0,9 -1,5 -0,8 2,6 0,9 
– виробництво електричного, електрон-
ного та оптичного устаткування 

5,1 1,8 -1,8 9,1 0,7 0,2 2,5 

– виробництво транспортних засобів та 
устаткування 

-3,7 -8,1 -2,8 -13,4 4,5 8,4 8,1 

Промисловість (Львівська обл.) 0,8 0,6 1,5 -1,7 1,7 2,0 3,2 

  
Зміцнення ринкових позицій вимагає певного організаційно-фінансового забезпечення 

маркетингової діяльності підприємства і ефективних технологічних рішень менеджменту.  
 
Виклад основного матеріалу. Найвищі темпи росту обсягу реалізованої продукції, як один з 

вагомих показників формування вартості підприємства у майбутньому, характерні для виробництва 
транспортних засобів та устаткування. Із формули (1), запропонованої Асватом Дамодараном  
[1, с. 513–514], яка має такий вигляд: 

 

(Вартість фірми) t = FCFF (t+1) / ( WACC- g n ),                                    (1) 
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бачимо, що чим вищі темпи росту бізнесу у довготривалому періоді (g n ), тим більшою буде 
вартість підприємства для прогнозованих вільних грошових потоків (FCFF) і середньозважених 
затрат на залучення капіталу (WACC). Отже, в наведеній формулі процес формування вартості 
повинен відповідати певним припущенням:  

• по-перше, припущення стосовно стабільності росту підприємства, яке приймається 
нижчим, ніж в масштабах економіки;  

• по-друге, коефіцієнт реінвестування, що використовується для оцінювання (FCFF), 
повинен узгоджуватися із стабільною ставкою росту;  

• по-третє, зміни оборотного капіталу не повинні бути від’ємними у довготривалій перспективі; 
• по-четверте, затрати на залучення капіталу (WACC) повинні відповідати припущенням 

про стабільний ріст. 
Реалізація цих припущень в сучасних умовах загострення фінансової і соціальної кризи не 

тільки в національній економіці, але й і в світовому масштабі є малоймовірною.  
Найбільш стійким до мінливого середовища було виробництво електричного, електронного 

та оптичного устаткування, що можна, зокрема, пояснити тим, що попит на енергетичне устат-
кування є похідним від попиту на енергоресурси. Логічно припустити, що енергетичний сектор, 
який належить до основних пріоритетних напрямків розвитку інноваційної діяльності в Україні, 
матиме неспадаючі темпи розвитку і надалі, що визначатиме перспективи формування вартості 
ефективних конкурентоспроможних підприємств у цій галузі. Відповідно доцільним є «розчлену-
вання» вартості підприємства, що відрізняються подібними позитивними характеристиками, на 
окремі складові [1, с. 517]: 

Вартість фірми = ∑ ( FCFF t / (1+WACC hg) + [ FCFF / (WACCst ] / (1+ WACChg ),          (2) 

де WACC hg, WACCst – середньозважені затрати на залучення капіталу за умови швидкого і 
стабільного росту фірми відповідно. Вільний грошовий потік (FCFF) – це різниця операційного 
прибутку і чистих інвестицій в основний і оборотний капітал підприємства для підтримання його 
росту в перспективі. Від рентабельності інвестицій ROIC (основні чинники наведені в табл. 4) 
залежатиме можливість отримання додаткового економічного прибутку. 

Про різнонаправлений вплив чинників мікро- і макросередовища на діяльність машинобу-
дівних підприємств свідчить рентабельність реалізації машинобудівних підприємств в галузі 
виробництва електричних машин і устаткування по Україні за 2007 р. (табл. 3). 

Таблиця 3 

Взаємозалежності ринкової влади підприємств та показників ефективності  
в галузі виробництва електричних машин і устаткування по Україні за 2007 р. 

№ з/п Підприємство 
Чистий дохід  
тис. грн. 

Рент. 
реал., 

% 

Рент. інвест., 
ROIC, % 

Ринкова 
частка, % 

Індекс 
концент-
рації 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Запорiжтрансформатор ВАТ 2,080,714.80 36.00% 148.74% 33,1 33.1 
2 Український графіт ВАТ 608,088.40 16.00% 2.95% 10,1 43,2 
3 Одескабель ВАТ 585,306.70 12.00% 5.38% 9,5 52,7 

4 
Iста-Центр українсько-нiмецьке 

товариство з iноземними 
iнвестицiями ЗАТ 

376,750.70 6.00% 1.96% 6,3 59 

5 Укрелектроапарат ВАТ 327,632.00 11.00% 8.62% 5,1 64,1 

6 
Енергоавтоматика 

Днiпропетровський дослiдний 
завод ВАТ 

270,258.80 4.00% 11.72% 4,3 68,4 

7 Донбаскабель ВАТ 211,716.00 19.00% 67.65% 3,5 71,9 
8 Іскра ВАТ 175,180.50 31.00% 3.36% 2,9 74,8 

9 
Азовкабель промислове 

пiдприємство ЗАТ 
140,091.00 9.00% 2.94% 2,3 77,1 
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Продовження табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 

10 
Завод великих електричних 

машин ЗАТ 
123,876.20 33.00% 42.59% 2,1 79,2 

11 
Запорiзький кабельний завод 

ВАТ 
123,383.80 19.00% 54.07% 2 81,2 

12 Електроград ЗАТ 111,865.90 13.00% 37.20% 1,8 83 

13 
“Етал” науково-виробниче 

об'єднання ВАТ 
106,651.00 13.00% 6.30% 1,8 84,2 

14 
Первомайський 

електромеханiчний завод  
iм. Карла Маркса ВАТ 

102,159.60 28.00% 4.44% 1,7 86,5 

15 Електродвигунзавод ВАТ 96,307.20 2.00% 4.13% 1,6 88,1 

16 
Запорiзький завод 

високовольтної апаратури ВАТ 
95,415.50 28.00% 2.25% 1,5 89,6 

17 Луганськi акумулятори ЗАТ 82,943.40 13.00% 3.44% 1,3 90,9 
18 Донецький енергозавод ВАТ 73,919.50 10.00% 0.65% 1,2 92,1 
19 Електромотор ВАТ 73,847.10 13.00% 11.63% 1,2 93,3 
20 Лтава ВАТ 70,153.00 40.00% 16.10% 1,1 94,4 

21 
Укрелектромаш Харківський 
електротехнічний завод ВАТ 

66,419.90 20.00% 18.76% 1,1 96,5 

22 
Рiвненський завод 

високовольтної апаратури ВАТ 
60,572.00 7.00% 7.49% 1 97,5 

23 “Електромаш” ВАТ 54,525.00 3.00% 1.32% 0,9 98,4 
24 “Коннектор” ВАТ 51,220.90 37.00% 10.56% 0,6 99,5 

25 
“Бердянський кабельний завод” 
виробниче об'єднання ЗАТ 

50,812.40 4.00% 160.07% 0,5 100 

Сума   6019811,3   100  
Серед-
нє    21.09 17.18%   

Джерело: Розроблено на основі [www.alt.com.ua]; в дужках – від’ємні числа. 
 
Беручи до уваги формулу 

CV t= NOPLAT t+1 / ( WACC- g),                                                           (3) 

де CVt – вартість фірми; WACC – cередньозважені затрати на капітал; NOPLAT t+1 – чистий 
прибуток; g – темпи інфляції, а також очікувану інфляцію на 2009 р., за оцінками різних експертів, 
приблизно на рівні 20 % (вважаємо, що WACC > g ), можна узагальнити, що формування вартості 
матиме місце для тих підприємств, для яких різниця (WACC-g) наближатиметься до нуля, адже 
WACC в принципі не може бути меншим від g, інакше невирішеною буде проблема покриття 
затрат на залучення капіталу. Показник WACC відображає не тільки структуру залученого капіталу 
з різними вагами альтернативних затрат, але й такі моменти, як: ефективність трансформації 
інвестиційної вартості у споживчу вартість за успішного просування товарів на ринку; гнучкість 
управління очікуваннями споживачів-клієнтів, коли підвищений попит на продукцію викликає 
вищу активність виробників при залученні зовнішніх джерел фінансування; якість сформованого 
портфеля ЦП показує, наскільки стійкою є структура капіталу і яка мінливість ділового ризику, що 
відповідає очікуваним умовам виробництва і продажу. 

Це означає, що економічний простір ідентифікації альтернативних затрат визначається дієвістю 
фінансових і фондових ринків та об’єктивністю інформації щодо реальних процентних платежів 
позичальників і частки тіньового сектору з безпроцентними боргами. Стосовно прогнозованого 
NOPLAT, то цей показник повинен відображати, як зазначають Т. Коупленд, Т. Коллер і Дж. Муррін 
[2], нормалізовану величину прибутку компанії на середину її ділового циклу. Отже, підприємства 
машинобудування з різними стартовими позиціями, зокрема рентабельністю продажів, концентрацією 
виробництва і капіталу, завойованою ринковою часткою і циклами оновлення запасів наприкінці 
попереднього року, матимуть різні рушійні сили формування вартості (організаційні, фінансові і 
стратегічні) і різну силу опору зростаючим загрозам системних криз у поточному 2009 р.  
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Таблиця 4 

Чинники, які сприяють зростанню (чи зниженню) показника ROI 

Чинники, які сприяють зростанню показника ROI Чинники, які сприяють зменшенню показника ROI 
Зростання кількості стратегічних клієнтів через 
неефективне антидемпінгове розслідуванян 
використання ренти влади за високої активності 
політичного капіталу 
висока концентрація у цій галузі промисловості 
високе відношення доданої вартості до величини 
продажу через диверсифікацію виробництва 
високий ступінь використання виробничої потужності 
висока частка ринку  
вихід на зовнішні ринки 
діловий імідж компанії 
висока інвестиційна привабливість країни і 
можливість залучення зовнішніх джерел фінансування 

Висока відкритість вітчизняного ринку 
перевага споживача на ринку, тиск з боку покупців 
високий ступінь складності підприємства 
висока інноваційність 
політико-правові проблеми із зміною умов бізнесу  
висока капіталомісткість цієї галузі промисловості, 
ринки збуту, які стискаються 
інтенсивна діяльність професійних зв’язків, 
високі постійні витрати 
зростаюча динаміка цін на матеріальні ресурси 
тісна взаємодія різних типів ризиків-політичних, 
екологічних, валютних тощо 
зміна правил гри лідерами ринку 

Опрацювання на підставі: Nowak M., Dynamiczne modele zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, 
PRET 1995, s. 64 – 65. 

 
Індекс концентрації – широковживаний показник для оцінювання структури ринку у багатьох 

країнах світу. Під час обчислення цього показника існує багато недоліків – характеризує не усю 
сукупність підприємств і структуру ринку, а лише позиції крупних виробників; при розрахунку не 
звертається увага на частку ринку, яку займають імпортери. Однак цей показник повною мірою 
розмежовує олігополію від чистої та монополістичної конкуренції галузі. З 1982 року у США 
офіційно введено для оцінки характеристики структуру ринку новий показник – індекс Херфіндаля-
Хіршмана (ННІ), який обчислюється як сума квадратів часток реалізації товарів, виражених у 
процентах, що припадають на кожного із суб'єктів ринку. Індекс характеризує не частку ринку, на 
яку впливають декілька великих підприємств, а розподіл так званої «ринкової влади» між усіма 
суб'єктами – учасниками бізнес-операцій цього ринку і обчислюється цей індекс за формулою  

 ННІ = ∑ Уі
2 , і = 1, 2, …, n,                                                                    (4) 

де Уі – розмір фірми (ринкова частка в %), причому ННІ змінюється від 0 до 10000. Зведення до 
квадрата різних за величиною ринкових часток окремих фірм призводить до виділення вагомішої 
ролі ринкової влади великих компаній. Значення ННІ для інструментальної галузі відображені в 
роботі Л. Кримської [3].  

Чим менше значення індексу Херфіндаля-Хіршмана, тим більш конкурентним є цей ринок. 
Дисперсія ринкових часток для підприємств, відображених у табл. 3, визначається за формулою (4)  

σ2 = ∑(Yi – Y)2 / n,                                                                           (4) 

де σ2 = 5700 – показник дисперсії часток у % (у відносних величинах = 0,57).  
Чим меншим буде σ2, тим ширші можливості учасників бізнес-операцій щодо контролю за ринко-

вою часткою, і навпаки. Значення індексу ННІ пов’язане з показником дисперсії часток фірм на ринку: 

HHI = nσ2 + 1/n,                                                                          (5) 

де HHI = 25·572 + 1/25 = 81256.638+0.04=81255.04. Значення ННІ значно більше від 1800, тому 
ринок машинобудування в сегменті “Виробництво електричних машин і устаткування” вважається 
неконкурентним. Індекс ентропії (Е), як обернений до показника концентрації продавців на ринку, 
дає змогу оцінити рівень впорядкованості розподілу ринкових часток: за зростання цього показника 
зменшуються можливості учасника ринку впливати на рівень цін і визначати цінову динаміку:  

E = ∑ Yi·ln·(1/Yi).                                                                    (6) 
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Отримані результати дослідження свідчать про невизначені перспективи щодо майбутнього 
генерування доходів підприємств машинобудування, адже відповідний рівень концентрації вироб-
ництва – це лише необхідна умова для прояву технологічного потенціалу, але ще далеко не 
достатня умова для нецінової конкуренції, для високої адаптації до мінливого середовища і 
зростання ринкової вартості підприємства (див. рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Причини, які знижують ринкову вартість підприємства 
 
Тому підприємствам вкрай необхідно правильно оцінити ситуацію, яка складається на ринку, 

зважити на домінуючі тенденції і моделі поведінки конкурентів для того, щоб розробити ефективну 
стратегію стійкої життєдіяльності та зміцнити свої позиції. Якщо основа організаційного і 
маркетингового розвитку неправильна, тобто зачіпає тільки форму без зміни функцій як 
змісту існування підприємства, а фундаментальні принципи формування вартості незрозумілі 
працівниками, то і марними будуть зусилля менеджменту щодо ліквідації чи послаблення 
негативної дії причин споживання вартості, які систематизовані і відображені на рисунку. 

Причини, які  

 знижують 

ринкову вартість  

підприємства 
Неповна інформованість 
інвесторів про маркетингову 
стратегію , нерозвинутість 
відносин “IR “ , “B2B”, “B2C” 

Недооцінені акції і облігації 
підприємства на неефектив-
них фондових ринках (недос-
коналість ринкової інфра-
структури) 

Висока залежність процесу 
генерування доходу від роз-
поділу ринкової влади, успі-
хів у минулому і наявного 
попиту 

«Розпорошені» інтелектуаль-
ні ресурси (навіть при знач-
них інвестиціях в маркетинг) 
в умовах системної кризи 

Високий коефіцієнт 
капіталізації «Активи/борг» і 
втрата фінансової автономії, 
криза фінансової ліквідності 

Неперевірені джерела інфор-
мації про погані перспективи 
бізнесу чи високу ймовірність 
його банкрутства  

Недосконала система бух-
галтерського обліку НМА, 
віддачі інвестицій у марке-
тинг, опціонних прав 

Значні запаси грошових 
коштів, які не приносять 
доходів, що відповідають 
ринковій ставці 

Помилкове оцінювання 
власного капіталу 
материнської і дочірної 
компанії через різні темпи 
росту, норми розподілу  

Заниження вартоcті власного 
капіталу при перехресному 
вкладенні в інші фірми на 
рівні міноритарного чи 
мажоритарного контролю 

Пасивна політика розвитку 
інтелектуального капіталу , 
низька ступінь економічної 
свободи підприємства, криза 
маркетингового менеджменту 

Штучне заниження вартості 
підприємства для проведення 
запланованих операцій LBO 
(з активною участю банків ) 

Непродумана диверсифікація  
бізнесу, яка «віштовхнула» 
підприємство від капіталу 
стратегічно важливих клієнтів 

ПРИЧИНИ ФІНАНСОВОГО ПРИЧИНИ  
НЕФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ 

Агентські проблеми при 
просуванні маркетингової та 
фінансової стратегії між 
менеджерами і власниками 
підприємства 

Неправдиві рейтингові 
оцінки за фінансовими 
показниками при загостренні 
проблем соціальної 
відповідальності бізнесу 
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Наприклад, у Google операційна діяльність є критичною для корпоративного успіху, тому у цій 
компанії вкладають якомога більше зусиль та креативності у цю сферу так само, як і в розроблення 
нового продукту. В умовах загострення криз особливим активом будь-якого підприємства можна 
вважати стратегічну довіру до нього, без чого неможливо вибудувати стратегічну перспективу і 
фінансові комунікації. 

У процесі генерування маркетингових рішень і їх відбору завжди виникає певна невідпо-
відність між стратегічним мисленням керівництва і реальністю, а факти, що з’являться у майбут-
ньому, залежатимуть від розуміння сутності явищ і актуальності проблем нинішніми учасниками 
прийняття рішень, зокрема, основними акціонерами. За назрівання кризових ситуацій необхідно 
вбудувати в очікувані темпи росту (чи спадання) продажів і в очікуваний прибуток ймовірність 
негативних наслідків. Конфліктні ситуації в менеджменті загострюють так звані агентські проб-
леми, погіршують імідж підприємств, що в кінцевому підсумку відбивається на додаткових витра-
тах для забезпечення життєдіяльності підприємства, зростанні трансакційних затрат, пов’язаних з 
утримуванням колишніх і завоюванням потенційних клієнтів, продовженням контрактів, подо-
ланням бар’єрів під час просування на ринок нових продуктів тощо. 

На думку А. Дамодарана [1, c. 870], за умови оцінювання фірми, як діючого підприємства, її 
вартість можна визначити так: 

Вартість фірми = ймовірність її виживання як діючого підприємства × 
× дисконтована вартість грошових потоків фірми +  

+ (1- ймовірність її виживання як діючого підприємства)× 
× ліквідаційна або швидко ліквідововувана вартість  

Формування реального ефекту в часі (наприклад, вартості чи цінності) відбувається по-особ-
ливому через те, що отримання ефекту завжди пов’язане з певними розривами в часі, адже потребує 
затрат часу різної тривалості і цей ефект може бути розтягнутий в часі залежно від: напрямку ринкової 
кон’юнктури, галузевої специфіки операційних циклів виробництва, життєвого циклу товару, ділового 
циклу галузі, наявності бар’єрів щодо просування і реалізації благ, ефективності логістико- маркетин-
гових рішень, цінності інформації, отриманої на етапі передінвестиційних досліджень тощо. Сучасним 
менеджерам необхідно нагромаджувати навики і досвід щодо оцінювання якісних змін в інститу-
ційному середовищі [3] і звертати увагу не тільки на збільшення ринкової частки, але й на витрати, 
пов’язані зі складністю діючої структури. Це пояснюється ось чим: 

• адміністративно-інтеграційні операції і периферійна діяльність тягнуть за собою витрати 
на контроль в межах структури, в якій, зазвичай, бракує компетентних керівників. Якщо є адмі-
ністративна інтеграція, то виникають конфлікти між підрозділами одного і того самого під-
приємства, пов’язані з визначенням трансфертних цін; 

• брак концентрації ресурсів для певного виду діяльності, складна структура витрат, 
невиявлені цінності працівників і можливості їх кар’єрного росту, неефективна економіка відносин 
із споживачами є причиною міграції кваліфікованих кадрів, зменшення ресурсів на розвиток персо-
налу і виробництва, відтягування графіка організаційних перетворень, що особливо небезпечно для 
циклічних компаній із нестабільним процесом генерування споживчої вартості. 

Трансакційні витрати та витрати, пов’язані зі складністю структури, по-різному впливають на 
прийняття логістичних рішень підприємством щодо оптимальної межі підприємства, його 
маркетингової географії, вибору організаційного механізму розвитку економічних відносин між 
повністю чи частково незалежними суб’єктами підприємництва.  

Структура й основні положення концепції формування вартості та управління нею на засадах 
маркетингу і логістики включають механізми, методи і бізнес-моделі, що стосуються: 

• реструктуризації підприємства і вибору технологічної структури;  
• нового змістового наповнення економіки логістичних систем і векторів розвитку інтелек-

туального потенціалу [6]; 
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• реінжинірингу бізнес-процесів та іннноваційно-інвестиційного розвитку ключових компе-
тенцій в системі партнерського маркетингу; 

• комбінації чинників виробництва в просторі і часі, алокації засобів на основі розвитку 
ділового партнерства і вибраних пріоритетів; 

• розвитку маркетингової географії міжнародних компаній; 
• структурування цільових ринків для різних моделей поведінки споживачів; 
• стратегії організаційного розвитку підприємства в контексті інтеграції промислового, 

торговельного і банківського капіталу; 
• екологізації та соціологізації стратегічного розвитку підприємства в контексті зростання 

суспільної споживчої вартості. 
 
Висновки і напрямки подальших наукових досліджень. Підвищення вартості (чи вижи-

вання) діючого підприємства залежатиме від перерозподілу ринкової влади між підприємствами, 
дисперсії рентабельності інвестицій і продажів на галузевому і міжгалузевому рівнях, структури 
зв’язків з клієнтами, підтримки інвесторів і держави, сили опору «знизу» різним організаційним і 
технологічним змінам під час проектування процесу реструктуризації бізнесу (фінансової і 
виробничої). Такий опір виступає одночасно і причиною, і наслідком ринкової свідомості праців-
ників і соціальної відповідальності бізнесу і визначає необхідність розроблення теоретично-
методичних положень щодо маркетингового, логістичного та організаційного забезпечень спіль-
ного формування вартості підприємства завдяки франчайзингу, лізингу, розширенню економічного 
простору використання венчурних фондів та інших інструментів менеджменту і маркетингу в 
напрямку підвищення суспільної цінності бізнесу. Тому можна узагальнити, що в сфері марке-
тингової діяльності знаходяться важливі для соціально-економічного зростання об’єкти і сфери 
товарно-вартісних відносин як нові перспективні напрями подальших наукових досліджень. 
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