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Стикаючись з глобалізацією бізнесу та агресивною конкуренцією суб’єкти 
господарювання вимушені шукати нові джерела конкурентних переваг. При цьому увага 
менеджменту починає зміщуватися від підвищення ефективності взаємодії за рахунок 
зниження сукупних витрат (розвиток у цьому напряму досяг певної межі) у бік 
збільшення цінності пропозиції для споживача. Досягнення ринкового успіху визначається 
здатністю менеджменту оптимально адаптувати до постійно змінюваних зовнішніх 
умов свої внутрішні можливості, орієнтувати власний персонал на своєчасне 
встановлення потреб і вимог споживачів, швидким реагуванням  на їх зміни, урахування 
індивідуалізації замовлень споживачів та здатність швидкої концентрації необхідних 
ресурсів для їх виконання. Тому в статті пропонується методичний підхід щодо 
формування ефективного та конкурентоспроможного ланцюга поставок, який враховує 
рівень розвитку як суб’єктів господарювання, так і середу їх існування  
 
Faced with the globalization of business and aggressive competition, business entities are forced 
to seek new sources of competitive advantage. At the same time, the attention of management 
begins to shift from increasing the effectiveness of interaction by reducing the total costs 
(development in this direction has reached a certain limit) in the direction of increasing the 
value of the offer to the consumer. Achievement of market success is determined by the ability of 
management to optimally adapt its internal capabilities to constantly changing external 
conditions, to orient its own personnel on timely establishment of needs and requirements of 
consumers, rapid response to their changes, taking into account individualization of orders of 
consumers and the ability to quickly concentrate the necessary resources for their execution. 
Therefore, the article proposes a methodical approach to the formation of an efficient and 
competitive supply chain, which takes into account the level of development of both economic 
entities and the environment of their existence  
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торговельні майданчики, конкурентоспроможні ланцюги поставок. 
 



Keywords: supply chain, regional development, industry orientation, trading platforms, 
competitive supply chains. 

 
 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичною та методологічною основою досліджень, 

що пов’язані з проблемами управління ланцюгами поставок, є наукові роботи провідних зарубіжних 
економістів у сфері менеджменту ланцюгів поставок, Д. Бауерсокса, Х. Вільдеманна, Б. Геллінграта, 
Б. Гетінга, Д. Іванова, С. Кайзера, Д. Клосса, В. Кротова, А. Куна, Д. Ламберта, Б. Міротіна, 
С. Нагловського, А. Некрасова, В. Сергєєва, Д. Стадтлера, Д. Стока, И. Ташбаєва А. Харрісона, 
М. Крістофера, Й. Шеффі, В. Щербакова та інших. Вагомий внесок у дослідження логістичних і 
маркетингових аспектів менеджменту ланцюгів поставок зробили дослідження вітчизняних вчених 
О. Гірної, М. Григорак, С. Гриценка, В. Гриньової, Є. Крикавського Р. Ларіної, Т. Москвітіної, К. Танькова, 
Н. Чухрай, та ін., де розглядаються питання, що пов’язані з відпрацюванням єдиних методологічних основ 
формування складних виробничо-логістичних структур з урахуванням їх галузевих особливостей. 

Постановка проблеми. Водночас не отримали однозначного визначення й по різному трактуються 
у фаховій літературі питання теорії і практики формування ланцюгів поставок насамперед їх типології, 
розробки інтегрованих формальних методів і моделей, що ураховують специфіку стратегії взаємовідносин 
учасників ланцюгів поставок. Така ситуація призводить до відсутності необхідної смислової єдності при 
вирішенні завдань формування ланцюгів поставок з урахуванням особливостей розвитку національного 
промислового комплексу. Це зумовлює актуальність теми дисертації, постановку її мети та вирішення 
теоретичних і практичних завдань. 

Мета статті. Запропонувати методичний підхід щодо формування ефективного та 
конкурентоспроможного ланцюга поставок 

Основний матеріал. ВВП країни складається з валового регіонального продукту (ВРП) кожної з 
областей країни, який утворюється з валової доданої вартості продажу товарів і послуг, що створюють 
суб’єкти господарювання, в процесі своєї діяльності. Але кожен бізнес-суб’єкт має органиченість ресурсів, 
тому для створення об’єкту продажу та максимальної задоволеності споживача суб’єкти господарювання 
утворюють ланцюги поставок (ланцюги доданої вартості: від постачальника сировини до кінцевого 
споживача). Так, з метою формування ефективного та конкурентоспроможного ланцюга поставок слід 
враховувати рівень розвитку як суб’єктів господарювання, так і середу їх існування (галузева спрямованість, 
рівень розвитку регіону тощо). Тому в статті пропонується методичний підхід щодо формування 
ефективного та конкурентоспроможного ланцюга поставок, логічну схему якого наведено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Логічна схема методичного підходу щодо формування ефективного та конкурентоспроможного 

ланцюга поставок 
 
Спершу слід проаналізувати та оцінити рівень економічного розвитку регіонів. Для цього за 

обраними галузями на основі даних статистичної звітності розраховуються показники, що характеризують 
розвиток галузі за даний період. Розраховані значення стандартизуються, групуються за окремими 
компонентам та згортаються в загальний інтегральний показник – «рівень економічного розвитку регіону» 
(рис. 2). 

Для отримання стандартизованих оцінок використовують формулу: 
 

          (1) 

 

де   – відповідно фактичне та середнє значення показників до стандартизації (вихідні дані). 
 
Компоненти рівня економічного розвитку пропонується згорнути за допомогою рівня розвитку 

(формула 2) [1]: 
 

,    (2) 



 

де  – стандартне відхилення; 

  – відповідно фактичне, середнє та еталонне значення стандартизованих оцінок всіх 

показників по кожній компоненті. 
 

 
Iep – загальний інтегральний показник рівня економічного розвитку; 
K i – компоненти рівня економічного розвитку; 
kij – стандартизована оцінка окремого (j-го) показника по кожній компоненті  
(i-го) рівня економічного розвитку. 

Рис. 2. Оцінка рівня економічного розвитку регіонів 
 
Загальний інтегральний показник рівня економічного розвитку регіону пропонується згорнути за 

формулою 3: 
 

    (3) 

 

де – відповідно компоненти рівня економічного розвитку з: промисловості, 

сільського господарства та  торгівлі. 
 
На основі аналізу структури ВВП можна встановити вагомість розрахованих компонент. На основі 

аналізу в динаміці показників зовнішньоекономічної діяльності (експорту та імпорту продукції) слід 
виділити перспективні напрями за обраними галузями, в рамках яких розглянути діяльність перспективних 
суб’єктів господарювання. Розрахувати рівень результативності емітентів та регіонів і обрати заходи щодо 
формування ланцюга поставок та основі кластирізації галузей економіки.  

Так, в роботі було обрано в якості вихідних даних три галузі: промисловість, сільське господарство 
та роздрібний товарообіг, в рамках яких було розраховано товарообіг та індекси до попереднього року. Всі 
показники було розраховано, проведена стандартизація та згорнуто в компоненти та інтегральну оцінку 
(табл. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 1. 
Інтегральна оцінка рівня економічного розвитку регіонів 

Показник Ранг Показник Ранг Показник Ранг Показник Ранг
Харківська 0,384 5 0,740 4 0,543 4 0,536 2

Дніпропетровська 0,383 6 0,695 6 0,539 5 0,523 3

Полтавська 0,302 12 0,778 2 0,411 9 0,459 7

Кіровоградська 0,400 4 0,606 8 0,389 11 0,455 8

Запорізька 0,265 16 0,493 15 0,479 7 0,397 11

Луганська 0,493 1 0,316 22 0,251 24 0,339 18

Донецька 0,435 3 0,417 18 0,211 25 0,337 19

Сумська 0,102 25 0,520 12 0,363 18 0,268 24

Київська 0,341 7 0,748 3 0,550 3 0,519 4

Вінницька 0,294 13 0,989 1 0,386 12 0,483 6

Черкаська 0,304 10 0,697 5 0,383 13 0,433 9

Хмельницька 0,262 17 0,622 7 0,380 14 0,396 12

Львівська 0,234 19 0,477 16 0,499 6 0,382 13

Чернігівська 0,279 14 0,528 11 0,367 16 0,378 14

Житомирська 0,273 15 0,505 14 0,351 19 0,365 16

Тернопільська 0,303 11 0,454 17 0,329 20 0,356 17

Закарпатська 0,260 18 0,251 24 0,364 17 0,288 20

Волинська 0,201 21 0,370 20 0,311 22 0,285 21

Рівненська 0,183 22 0,382 19 0,318 21 0,281 22

Івано-Франківська 0,157 23 0,338 21 0,378 15 0,272 23

Чернівецька 0,149 24 0,276 23 0,311 23 0,234 25

Одеська 0,337 9 0,603 9 0,581 2 0,491 5

Миколаївська 0,337 8 0,510 13 0,412 8 0,414 10

Херсонська 0,224 20 0,554 10 0,396 10 0,366 15

- Київ 0,465 2 0,000 25 0,915 1 0,652 1
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За значенням інтегрального показника рівня економічного розвитку лідерами є м. Київ – 0,652 (1-е 

місце) та Донецько-Придніпровський регіон, оскільки найбільш високий рівень економічного розвитку мали 
такі області України, як: Харківська – 0,536 (2-е місце), Дніпропетровська – 0,523 (3-е місце), Полтавська – 
0,459 (7-е місце), Кіровоградська – 0,455 (8-е місце). Так, за значенням інтегрального показника рівня 
економічного розвитку, лідером Донецько-Придніпровського регіону є Харківська область, Південно-
Західного регіону – Київська область, Південного регіону – Одеська область. 

За основними показниками зовнішньої діяльності Донецько-Придніпровський регіон експортує 42,6 
% всіх товарів та 18,4 % всіх послуг. Для порівняння: Південно-Західний регіон – 21,6 % та 17,9 % 
відповідно експорт товарів та послуг і Південний регіон – 9,5 % та 19,8 % відповідно. 29 % капітальних 
іноземних інвестицій приходиться на Донецько-Придніпровський регіон та 30,5 % на Південно-Західний, 
саме Харківська область отримує 4,6 % капітальних іноземних інвестицій, тоді як Вінницька область 2,3 %, 
а Київська – 9,3 % і м. Київ – 29,6 % у 2016 році. Також частка імпорту товарів та послуг у 2016 році до 
Донецько-Придніпровський регіон складає 24,1 % та 23,7 % відповідно (м. Харків – 4,1 % та 1,6 %), у 
Південно-Західний регіон – 25,5 % та 12 %, Південний регіон – 5,7 % та 5,5 % відповідно [4, с. 19].  

В роботі було проведено аналіз Харківської області, промислових підприємств за напрямами 
машинобудування, що пов'язані зі створенням техніки для авіокосмічної галузі, виробництвом будівельних 
машин та обладнання, технологічного устаткування та верстатів.  

Вихідними даними для аналізу машинобудування є публічні данні фінансової звітності емітентів. 
Розраховано 39 показників, що умовно поділені на фінансові, виробничі та збутові. За допомогою 
факторного аналізу було отримано 7 факторів, які було згорнуто до загального інтегрального показника за 
формулою 2. Динаміка рівня економічного розвитку емітентів наведено в табл. 2. 

Таким, чином було досліджено рівень розвитку регіонів та емітентів обраних напрямів галузей 
економіки.  

З метою формування ланцюгів поставок слід обрати необхідні заходи щодо пошуку ланок ланцюга 
та потенційних клієнтів. За для цього в роботі проведено аналіз галузей за спрямованістю на 
омніканальність. Так обрано 48 показників, що умовно поділено на три групи: макрорівень, мезорівень та 
омнінаправленість. 



 
Таблиця 2. 

Динаміка рівня економічного розвитку емітентів 

2013 2014 2015 2016 
№3 Емітенти промислового 

 комплексу Io R1 R2
0 Io R1 R2

0 Io R1 R2
0 Io R1 R2

0 

1 ПАТ "Турбоатом" 0,35 1 7 0,38 2 5 0,49 1 2 0,55 1 1 

12 ПуАТ "Хартрон" 0,30 3 11 0,37 3 6 0,34 3 8 0,40 2 3 

9 ПуАТ "Завод iм.Фрунзе" 0,33 2 9 0,34 4 8 0,34 2 8 0,34 3 8 

2 ПуАТ "Електромашина"  0,26 5 15 0,22 9 18 0,31 4 10 0,31 4 10 

4 ПуАТ "Світло шахтаря" 0,27 4 14 0,30 5 11 0,24 6 16 0,26 5 15 

11 ПАТ "ФЕД" 0,23 8 17 0,28 6 13 0,29 5 12 0,23 7 17 

6 ПАТ "ХКМЗ" 0,26 6 15 0,27 7 14 0,23 8 17 0,24 6 16 

8 ПуАТ "ХТЗ " 0,19 11 21 0,39 1 4 0,23 7 17 0,23 8 17 

7 ПАТ "Харверст" 0,20 10 20 0,21 10 19 0,20 11 20 0,21 9 19 

3 ПАТ "Укрелектромаш" 0,18 12 22 0,18 12 22 0,20 10 20 0,20 10 20 

5 ПАТ "Точприлад" 0,26 7 15 0,24 8 16 0,21 9 19 0,19 11 21 

10 ПуАТ "ХАРП" 0,22 9 18 0,20 11 20 0,10 12 23 0,05 12 24 
1R – ранг серед емітентів у поточному році; 
2R0 – ранг за всіма емітентамии за чотири роки; 
3 Кольорові позначення: найгірші показники позначені синім кольором, найліпші – червоним, інші кольори є 
проміжними значеннями. 

 
На основі проведеного кореляційного аналізу, для видалення показників з тісними взаємозв’язками, 

та факторного аналізу отримано три фактори, що описують 83,8 % дисперсії (табл. 3).  
 

Таблиця 3. 
Вагомість і навантаження факторів та їх складових 

Показники Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 
Максимальне 
навантаження  

Вагомість 
показників 

X2 -0,281 0,872 0,062 1,215 0,090 

X4 0,020 0,944 0,054 1,018 0,075 

X8 -0,045 0,914 -0,014 0,973 0,072 

X15 0,951 0,039 0,079 1,070 0,079 

X17 0,955 0,007 0,127 1,088 0,081 

X18 0,948 0,070 -0,056 1,074 0,080 

X22 0,927 -0,038 -0,026 0,990 0,073 

X24 0,710 -0,305 -0,514 1,529 0,113 

X26 0,777 -0,153 -0,267 1,197 0,089 

X35 0,067 -0,239 0,732 1,038 0,077 

X42 -0,011 0,256 0,833 1,101 0,082 

X48 0,157 0,958 0,085 1,200 0,089 

Накопичена дисперсія 0,399 0,304 0,134 0,838  

Вагомість факторів 0,477 0,363 0,160   
 
Так найбільшу значущість має перший фактор, що описує 39,9 % загальної дисперсії. До складу 

першого фактора увійшли такі показники як: X15 – питома вага емітентів, що мали фіксований 
широкосмуговий доступ (xDSL канали, виділені канали, телевізійний кабель, лінії електропередачі, 
супутниковий, стаціонарний бездротовий зв’язок тощо); X17 – питома вага емітентів, що використовували 
мережу Інтернет для надсилання чи отримання повідомлень електронною поштою; X18 – питома вага 
емітентів, що використовували мережу Інтернет для здійснення телефонних дзвінків за допомогою 
Інтернет/VoIP-зв’язку або відео- конференцій; X22 – питома вага емітентів, що використовували мережу 
Інтернет для здійснення різноманітних операцій з органами державної влади (за винятком отримання 



інформації); X24 – питома вага емітентів, що використовували мережу Інтернет для доступ до інших 
фінансових послуг; X28 – питома вага емітентів, що використовували засоби обміну знаннями. У зв’зку з 
цим перший фактор можна інтерпретувати як омніканальна направленість суб’єктів господарювання. 

Другий фактор пояснює 30,4 % дисперсії та включає такі фактори, як: X2 – внесок кожної галузі у 
валову додану вартість, X4 – розподіл  великих емітентів за галузями, X8 – ступінь зносу основних засобів 
за галузями, X48 – обсяг реалізованої продукції суб'єктів господарювання за галузями. Отже, можна 
інтерпретувати як інвестиційна привабливість.  

До третього фактору, що пояснює 13,4 % накопиченої дисперсії, увійшли два показника: X35 – 
концентрація позикового капіталу суб'єктів господарювання за галузями та X42 – рентабельність позикового 
капіталу суб'єктів господарювання за галузями. Отже, можна інтерпретувати як ефективність вкладених 
інвестицій.  

Навантаження показника розраховується як додаток абсолютних значень пофакторних навантажень 
для кожного показника; вагомість кожного показника в загальній сукупності розраховується за формулою 4. 

 

,      (4) 

 

де  – пофакторне навантаження для кожного показника; 

 – додаток абсолютних значень по факторних навантажень для кожного показника. 
 

Для опису та подальшої кластерізації об’єктів доцільно всі показники пофакторно згорнути до 
окремих інтегральних показників – детермінантів за формулою 5. 
 

       (5) 

 

де  – вагомість i-го показника; 

 – нормалізоване значення i-го показника; j  – кількість факторів. 

 
Для визначення вагомості кожного з факторів розраховується частка кожного з них в накопиченій 

дисперсії, що були отримані при факторному аналізі.  
Для узагальнення слід три детермінанти згорнути в один інтегральний показник за допомогою 

формули «рівня розвитку» (формула 2). Результат згорстки та кластерізації наведено в табл. 4. 
Так, перші 8 галузей, що мають інтегральний показник розвитку вищій за 0,75 відносяться до 

першого кластеру, що є найрозвиненішим, враховуючи, що майже 50% результату складає 
омніспрямованість, то можна стверджувати, що для подальшого розвитку необхідним є формування 
ланцюгів поставок, спрямованих на омніканальність. До другого кластеру віднесено дві галузі, що мають 
більш складну специфіку діяльності. Інтегральний показник знаходиться в діапазоні від 0,65 до 0,75. 
Омніканальність в другому кластері слабо розвинена, але галузі мають потенціал до розвитку за допомогою 
формування ефективних ланцюгів поставок та омніспрямованісті. До третього кластеру належить галузь 
економіки «Тимчасове розміщування й організація харчування», що досить сільно відрізняється на фоні 
інших аналізованих галузей. Згідно КВЕД-2010 ця секція включає надання місць для короткострокового 
проживання, а також надання готових страв і напоїв для споживання на місці [2].  

 
Таблиця 4. 

Результати кластирізації галузей економіки 

Галузі економіки Ранг 
Рівень 

розвитку 
Кластер 

Промисловість 1 0,89 1 
Інформація та телекомунікації 2 0,82 1 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 3 0,86 1 
Професійна, наукова та технічна діяльність 4 0,80 1 
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 5 0,82 1 



Будівництво 6 0,79 1 
Надання інших видів послуг 7 0,77 1 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 8 0,77 1 
Операції з нерухомим майном 9 0,74 2 
Сільське, лісове та рибне господарство 10 0,65 2 
Тимчасове розміщування й організація харчування 11 0,02 3 

 
Скористаємось стандартним класифікатором теорії нечітких множин результати оцінки якісного 

рівня кластерів наведено в табл. 5. 
 

Таблиця 5. 
Результати оцінки якісного рівня кластерів 

Кластер 
I omni 

направленість 
(Вага – 0,48) 

I ефективності інвестицій 
(Вага – 0,36) 

I інветиційна 
привабливість 
(Вага – 0,16) 

І розвитку 

1 
0,37  

С/Н (0,2/0,8) 
0,09  
(ДН) 

0,06  
(ДН) 

0,81  
ДВ/В (0,65/0,35) 

2 
0,14  
(ДН) 

0,08  
(ДН) 

-0,01  
(ДН) 

0,69  
В (1) 

3 
0,39  

С/Н (0,4/0,6) 
0,009  
(ДН) 

-1,35  
(ДН) 

0,02  
ДН (1) 

1Примітка: у дужках зазначено ймовірність приналежності значення інтегрального показника економічної 
ефективності використання брендів промислових емітентів його якісному рівню за запропонованою 
шкалою. 

 
Максимальний показник оміканальності має третій кластер, до якого увійшов один елемент – «Тимчасове 

розміщування й організація харчування», що свідчить про формування ланцюга поставок (у більшій мірі 
збутового ланцюга) за допомогою використання різноманітних гаджетів, але середній показник по галузі 
показам найнижчий рівень ефективності інвестицій, оскільки електронна комерція в цій сфері тільки 
«заходить» на ринок України. Цей кластер є самим відстаючим в порівнянні з іншими галузями. 

Найрозвиненішою галуззю є промисловість – найпривабливіша для інвестування та ведення бізнесу. Аналіз 
можливостей інтернет простору щодо формування ланцюгів поставок для промислового комплексу показав великі 
перспективи. Так, для поширенні торгівлі емітентів через інтернет мережу в залежності від спрямованості 
бізнесу в каналах постачання та збуту формуються взаємозв’язки між економічними суб’єктами: «G» − 
держава, «В» −  бізнес та «С» − клієнт. Найбільш перспективними напрямами роботи емітентів 
промисловості є направленість на державу «G» або бізнес «В».  

Переваги напряму «G» – це охоплення всіх державних установ та об’єктів державної власності всіх 
галузей економіки. Хоча і великі обсяги таких закупівель, але «виграють тендер» на державні закупівлі 
одиниці. 

Перевагами напряму «В» є можливість більш частих, але менших за обсягом замовлень та 
додатково реалізовувати продукцію на експорт.  

В області постачання використовувати торгівельні майданчики  можна як з боку постачальника 
послуг або товарів для забезпечення виконання замовлення в повному обсязі (за межами потужностей й 
можливостей емітента), так і для пошуку постачальника обладнання чи іншого продукту.  

Тому в роботі проаналізовано торгівельні майданчики, як ефективного засобу у формування 
ланцюга поставок. Визначено, що з аналізованих ТОП-10 торговельних майданчиків емітенти промислового 
комплексу Харкова зареєстровані лише на «Tender.Pro» (вузькомпеціалізована платформа) і лише 
«Турбоатом» користується додатково B2B Center.  

Використання тендерів і аукціонів є немало важливим, Окрім участі в тендерах пропонується звернути 
увагу на платформу-каталог Prom.ua, що займає в Украні перші позиції як майданчик «В2В» ринку. Товарообіг 
Prom.ua у 2016 році 65 млн грн приходилось на будівництво (в 3 рази більше до попереднього року), 39 млн 
грн – обладнання та товари  для надання послуг (зростання в 1,5 рази), 14 млн – електрообладнання (зростання 
на 122 %), 32 млн – сільгосппродукція, техніка й устаткування і 18 млн грн –  медицина (зростанням на 155 %) 
[3]. 

Враховуючи кластерізацію галузей слід підкреслити, що галузі першого («розвинутого кластеру»): 
промисловість, інформація та телекомунікації, оптова та роздрібна торгівля, наукова діяльність, послуги 
логістичних провайдерів (транспортування, складування, кур’єрська діяльність, обслуговування), 
будівництво мають використовувати коопераційну стратегію на всьому ланцюгу поставок при створенні 
доданої ватрості продукту. Для реалізації даної стратегії слід зосередити увагу на торгівельних маданчиках 
«В2В» для утворення конкурентних ефективних ланцюгів. При спрямованості на сектор «В2С» слід 
особливу увагу приділити соціальним мережам, E-mail розсилках тощо. 



Другий кластер, до якого увійшли сільське, лісове та рибне господарство, а також секція «операції з 
нерухомим майном» слід приділити увагу створенню он-лайн продажів. Складність збутової діяльності 
полягає в створенні доданої вартості через безліч посередників. В економічній теорії безліч робіт 
присвячено саме ланцюгам поставок сільхозгосподарських бізнес-суб’єктів (наприклад, дисертаційна робота 
О. М. Шарапи «Організаційно-економічні засади формування збутової політики сільхозгосподарських 
підприємств»; міжнародна розроблена система НАSSР). Навідміну від існуючих практик в роботі 
пропонується для збуту продукції використовувати аукціони та біржі й тендери. Саме забезпечення 
збутового ланцюга дозволить якісно сформувати ланцюг поставок на основі пошуку інших бізнес суб’єктів 
для виконання замовлення. Так, отримаши велике за обсягом замовлення інтегратор знаходить іншіх 
учасників для виконання замовлення та укладає з ними домовленість про співпрацю.  

«Тимчасове розміщення й організація харчування» (третій кластер) має найгірші показники щодо 
розвтку, тому пошуку каналів збуту в даному випадку рекомендується використовувати соціальні мережі та 
інструменти SSM-маркетингу, також  участь в E-mail розсилках (таких як «Покупон», «Вигода» тощо) та 
пости на інформаційних сторінках («Куда б сходить?», «Харків.Он-лайн» тощо). 

Використання запропонованого методичного підходу дозволить не тільки проводити моніторинг 
діяльності суб’єктів господарювання та швидко придприйняти конкретні корегуючи дії щодо покращення 
рівня розвитку емітента як в регіоні, так і за його межами, а й утворити взаємозв’язки з іншими суб’єктами 
за допомогою омніспрямованості бізнесу в межах визначеної галузі. для ефективних ланцюгів поставок за 
аналізованими галузями. 

Висновки. Таким чином, запропонований методичний підхід враховує рівень розвитку як суб’єктів 
господарювання, так і середу їх існування, дозволяє аналізувати не тільки регіон, чи окремо взятого суб’єкта 
господарювання, а й приділяє увагу кластирізації галузей економіки та для кожного кластеру відповідно 
пропонується використовувати конкретні заходи, що носять омніканальну орієнтацію в бізнесі, з метою 
формування ефективного та конкурентоспроможного ланцюга поставок. 
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