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ПЕРЕДМОВА

адикальні зміни в системі господарювання та законо-
давчій базі України впродовж останнього десятиліття
зумовили гостру потребу в підготовці принципово но-
вих навчальних посібників і підручників з дисциплін,
які закладають основу економічної підготовки фахів-
ців для народного господарства. Однією з перших
спроб розв’язання цієї проблеми в Україні стало ви-
дання у 1995 р. підручника «Економіка підприємства»
за редакцією проф. С. Ф. Покропивного. Досвід, нако-
пичений у процесі викладання цього курсу, дав змогу
колективу авторів Київського національного економіч-
ного університету імені Вадима Гетьмана суттєво
доповнити і вдосконалити цей підручник. Здійснене у
2000 році друге видання було доповнено новітніми те-
оретичними знаннями, досвідом господарювання і
значною мірою вдосконалено, структуровано за змістом.

Виходячи з головної мети Болонського процесу —
гармонізації вищої освіти європейських університетів,
на перший план виходять компетенції фахівця, які
пов’язані з його здатністю економічно мислити й сис-
темно опановувати сучасні технологічні, управлінські
та інформаційні інновації для виконання завдань еко-
номічного діагностування результатів діяльності під-
приємств, оцінки альтернатив ресурсного забезпечен-
ня стратегічного розвитку та руху капіталу, обґрунту-
вання рішень щодо підвищення конкурентоспромож-
ності та ефективності функціонування підприємств.

Р
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На набуття фахівцями з економіки підприємств з урахуванням
підвищених вимог до їхньої компетентності глибоких теоретич-
них знань і навичок системного розуміння економічних процесів
та закономірностей організації, функціонування і розвитку під-
приємств у ринковому середовищі спрямоване четверте видання
підручника «Економіка підприємства».

Основні переваги підручника четвертого видання зводяться
ось до чого:
по-перше, здійснено нову структуризацію і логічну послідов-

ність відповідно до структури курсу, передбаченої освітньо-
професійною програмою підготовки бакалаврів з напряму
«Економіка і підприємництво» зі спеціальності «Економіка під-
приємства»;
по-друге, ґрунтовно перероблено та доповнено майже всі теми

з урахуванням сучасних вимог до рівня підготовки фахівців з
економіки підприємств і досвіду використання попередніх підруч-
ників. Це стосується матеріалу щодо цінової політики, основ під-
приємництва, прогнозування та планування діяльності підпри-
ємств, основного та оборотного капіталу, матеріально-технічного
забезпечення і витрат на виробництво та інших складових діяль-
ності підприємства;
по-третє, включено ряд нових тем, які логічно є складовою

цілісного викладання навчального матеріалу, а саме: «Теорії та
моделі підприємств», «Середовище господарювання підпри-
ємств», «Товарна політика підприємства», «Фінансові інвести-
ції», «Сучасні моделі розвитку підприємств», «Оптимізація бізнес-
процесів підприємства», «Трансформація та реструктуризація під-
приємств»;
по-четверте, поглиблено методологічні засади викладання

матеріалу. Це стосується функціональних моделей та еволюції
теорії підприємств, товарної політики, основ проектування стру-
ктури управління, оцінювання ефективності інвестицій на основі
концепції управління вартістю, сучасних моделей розвитку під-
приємств, трансформації суб’єктів господарювання, процесних
підходів до управління підприємством та оптимізації бізнес-
процесів;
по-п’яте, ширше і наглядніше використано ілюстративний

матеріал (рисунки, таблиці і діаграми), що дасть змогу студентам
краще сприймати і засвоювати теоретичні та методичні положен-
ня, практичні аспекти ринкового господарювання.

На початку кожного розділу наводиться перелік ключових тер-
мінів і понять, ґрунтовне засвоєння яких є обов’язковою вимогою
до студентів, які вивчають дисципліну «Економіка підприємст-
ва». Додані до кожного розділу питання для самоконтролю варто
використовувати не тільки за прямим призначенням: вони мо-
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жуть бути корисні для організації дискусій із теоретичних та ме-
тодичних питань, проведення студентами наукових досліджень
відповідного рівня, визначення тематики курсових та дипломних
(випускних) робіт.

Четверте видання підручника «Економіка підприємства» під-
готовлено науковцями і викладачами факультету економіки та
управління Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана. Керівник авторського колективу — заві-
дувач кафедри економіки підприємств, професор, Заслужений
працівник народної освіти України Г. О. Швиданенко. Вона є та-
кож автором вступу, тем 3, 5 (5.2; 5.4), 8 (8.2), 10 (10.3), 14, 16,
17, 20, 23, 25, 28, 29, 30 (30.5).

Співавторами підручника є: проф. Федонін О. С. — теми 1
(1.2; 1.4), 4 (4.2; 4.5—4.6), 7 (7.1; 7.2), 18 (18.1; 18.3; 18.5), 19, 22,
27 (27.1; 27.4); проф. Грещак М. Г. — тема 24; проф. Менд-
рул О. Г. — тема 11; проф. Соболь С. М. — теми 8 (8.1; 8.3), 9, 10
(10.1; 10.2), 13; проф. Колот В. М. — теми 2, 12, 15; доц. Рєпі-
на І. М. — теми 4 (4.1; 4.3; 4.4), 5 (5.1; 5.3; 5.5), 6, 7 (7.3; 7.4), 18
(18.2; 18.4), 21; доц. Олексюк О. І. — теми 1 (1.1; 1.3), 26, 27 (27.2;
27.3), 30 (30.1; 30.2; 30.3; 30.4).
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ВСТУП

остійні структурні зрушення у політичній, економіч-
ній і соціальній сферах, що відбуваються в Україні,
мають бути цілеспрямовані на становлення і розвиток
нової економічної системи з урахуванням домінант-
них світових інтеграційних тенденцій. Це зумовлює
прискорення трансформаційних процесів, формування
основ економіки знань, високу динамічність госпо-
дарської діяльності, інтенсифікацію зовнішньоеконо-
мічних зв’язків в умовах зростання рівня невизначе-
ності та актуалізації підприємницьких ризиків. Адап-
тація до чинників зовнішнього конкурентного середо-
вища, що постійно змінюються, можлива за умов функ-
ціонування інноваційної моделі розвитку економіки
в Україні. Тому особливого значення набуває забезпе-
чення ефективної роботи господарського комплексу
країни. Закономірності функціонування економіки як
системи господарювання конкретно проявляються на
рівні її суб’єктів, які є центрами економічної діяльно-
сті, що створюють необхідні суспільству блага. Рівень
економічного зростання, особливо його якісна складо-
ва, безпосередньо пов’язаний з ефективністю еконо-
мічних процесів на рівні підприємств. Відповідно
специфіка сучасного етапу розвитку ринкових відно-
син має відображатися в науково-методичних розроб-
ках, призначених для використання у сфері вищої
економічної освіти. Такі розробки мають задовольня-
ти вимоги майбутніх фахівців в одержанні ґрунтовних
економічних знань. Ідеться насамперед про високий
рівень економічної грамотності, вміння використо-
вувати економічні знання у практичній діяльності,

П
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підприємливість, ініціативність, спрямованість на по-
шук ефективних економічних рішень.

У вищих навчальних закладах України, згідно з
освітньо-професійною програмою підготовки бака-
лаврів, передбачено вивчення дисципліни «Еконо-
міка підприємства», яка є базовим загальноекономіч-
ним курсом для більшості економічних спеціаль-
ностей. Вона охоплює сукупність теоретичних, ме-
тодичних і стрижневих прикладних питань з еконо-
міки, організації, ефективного функціонування та
основ управління головної структурної ланки суспі-
льного виробництва.

Слово «економіка» (від грец. «oikos» — дім, госпо-
дарство і «names» — правило, закон) має в українській
мові подвійне змістове навантаження. По-перше, воно
означає систему господарювання, по-друге, мається на
увазі наука, яка вивчає закономірності функціонуван-
ня цієї системи. В англійській мові вживають два по-
няття, що розрізняються: «economy» — господарська
система, «economics» — наука.

Разом з тим слово «економія» (від грец. «oikono-
mis» — управління домашнім господарством) також має
два значення: перше означає науку, яка вивчає систе-
му суспільно-економічних відносин; друге — економ-
не, бережливе, раціональне господарство. Тому це по-
няття часто трактується як мистецтво ведення госпо-
дарства. Останнє необхідне для забезпечення суспіль-
ства життєво необхідними продуктами і послугами
виробничо-технічного та споживчого призначення.
Економіка є головною цариною діяльності працівни-
ків, які на підприємствах здійснюють маркетингову,
виробничу, інноваційну, комерційну діяльність, піс-
ляпродажний сервіс, а також інтегровані напрями —
економічну та соціальну діяльність.

Економіка підприємства є основною складовою
економічної системи галузі, регіону і світу, як безпо-
середній продуцент матеріальних благ і послуг.

Як конкретна сфера економічної науки економіка
підприємства органічно пов’язана із сукупністю зага-
льних та функціональних економічних наук: економі-
чною теорією, макроекономікою, мікроекономікою,
історико-економічними науками, розміщенням проду-
ктивних сил, маркетингом, менеджментом, економі-
кою праці, статистикою, фінансами, обліком, аудитом,
контролінгом тощо.
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Економіка підприємства як навчальна дисципліна
базується на пізнанні і свідомому використанні
об’єктивних законів і закономірностей функціонуван-
ня та розвитку суспільного виробництва у конкретних
ринкових умовах.

Об’єктом економіки підприємства є економічні
процеси і закономірності організації, функціонування
та розвитку підприємства.

Предметом дисципліни «Економіка підприємства»
є виявлення конкретних форм прояву економічних за-
конів і закономірностей у підприємницькій діяльності
суб’єктів господарювання.

Методологія вивчення дисципліни ґрунтується на
єдності емпіричного і теоретичного аспектів пізнання
істини: від споглядання — абстрактного мислення до
практики, що зумовлює необхідність виокремлення
емпіричного, теоретичного та прикладного аспектів
цього процесу. Емпіричний аспект пізнання базується
на встановленні, реєстрації, висвітленні і системати-
зації факторів; теоретичний — на розкритті суті кате-
горіального апарату, формуванні нових і доповненні
існуючих теорій, передбаченні майбутніх сценаріїв
розвитку процесів і явищ; прикладний — на обґрунту-
ванні практичних проектів, програм, заходів підви-
щення результативності господарювання. Це зумови-
ло в процесі оцінки економічних явищ використання
історичного та макроекономічного методів; наявність
в обґрунтуванні господарських рішень альтернатив-
них підходів з урахуванням ефективного вітчизняного
і зарубіжного досвіду.

Підручник має визначену структуру і логічну по-
слідовність з конкретним змістом кожного розділу, що
робить його збалансованим і відповідно завершеним.
Він включає 30 тем, логічно поєднаних у 7 розділах,
які у сукупності відображають структуру і зміст дис-
ципліни «Економіка підприємств».

У першому розділі «Теорії та різновиди підпри-
ємств» висвітлено сучасні теорії та моделі підпри-
ємств, розкрито засади створення, форми і моделі під-
приємства, визначено роль малого бізнесу в ринковій
економіці.

Другий розділ «Ринкове середовище функціону-
вання підприємства» присвячено ґрунтовному висвіт-
ленню впливу зовнішнього середовища на діяльність
суб’єктів господарювання, характеристиці сутності та
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основних чинників макро-, мезо- і мікросередовища
функціонування підприємств, розкриттю особливос-
тей та конкурентних засад продукції (послуг), обґрун-
туванню товарної та цінової політики підприємства.

У третьому розділі «Структура та управління під-
приємством» основну увагу зосереджено на висвіт-
ленні суті складових та відтворенні виробничої струк-
тури підприємства і його інфраструктури, розкритті
функцій, принципів і методів управління підприємст-
вом і розгляді з позиції сучасного менеджменту орга-
нізаційної побудови його системи управління. Приді-
лено належну увагу процесам прогнозування і
планування діяльності та вибору стратегій розвитку
суб’єктів господарювання.

Четвертий розділ «Ресурси» містить опис усіх
складових ресурсного забезпечення діяльності і роз-
витку підприємств, а саме: персоналу, інтелектуально-
го, основного та оборотного капіталу, реальних і фі-
нансових інвестицій. Особливу увагу приділено
класифікації і визначенню чисельності персоналу,
продуктивності, мотивації та оплаті праці; суті, спе-
цифіці формування та оцінці використання основного
і оборотного капіталу; методичним засадам визначен-
ня обсягу інвестицій та ефективності їх використання.
Важливе місце відведено суті, формам, ролі та ефек-
тивності фінансового інвестування.

У п’ятому розділі «Організація діяльності підпри-
ємства» докладно охарактеризовано інноваційні про-
цеси, формування і рівень техніко-технологічної бази
виробництва як сукупності продуктивних елементів,
що визначають технологічний спосіб виготовлення
продукції та її виробничу потужність, висвітлено тех-
нологію обґрунтування виробничої програми підпри-
ємства, особливості матеріально-технічного забезпе-
чення його діяльності та управління логістичними
операціями, розкрито принципи, форми і методи ор-
ганізаційної діяльності. Належне місце відведено за-
безпеченню конкурентоспроможності продукції (по-
слуг) та підприємства з викладенням матеріалу щодо
стандартизації, сертифікації та системи менеджменту
якості продукції і конкурентоспроможності підпри-
ємств.

Важливе місце у підручнику посідає шостий роз-
діл, в якому розглянуто класифікацію витрат на виро-
бництво та реалізацію продукції, технологію їх фор-
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мування та систему управління ними. Завершальними
у цьому розділі є питання результативності діяльності
підприємства з висвітленням системи показників для
оцінки продуктивності, фінансової стійкості, плато-
спроможності. Особливу увагу приділено сутності ін-
тегрованої ефективності, чинникам та резервам її під-
вищення.

Завершальним є сьомий розділ підручника «Розви-
ток підприємства», в якому належне місце відведено
теорії, методичному інструментарію та моделям роз-
витку підприємства, процесу здійснення й ефективно-
сті трансформації, реструктуризації та санації госпо-
дарських суб’єктів, сутності, причинам та ознакам
банкрутства, процедурі ліквідації збанкрутілих під-
приємств. Враховуючи актуальність і практичну зна-
чущість оптимізації бізнес-процесів та економічної
безпеки підприємств у сучасних умовах господарю-
вання ці питання винесено в окремі теми. Описано ме-
тодичний апарат і прикладний інструментарій бізнес-
інжинірингу та технології оптимізації бізнес-процесів;
висвітлено суть і передумови формування економічної
безпеки підприємств, методичні засади оцінювання її
рівня та особливості системи управління.
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Ðîçä³ë 1

ÒÅÎÐ²¯ ÒÀ Ð²ÇÍÎÂÈÄÈ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂ

Розпочинаючи вивчення фахових дисциплін, слід врахувати
накопичені студентами знання з фундаментальних економіч-
них дисциплін. Тому метою цього розділу, з одного боку, є да-
льший розвиток теоретичних знань студентів з акценту-
ванням на напрям спеціальності; а з другого — закладання
теоретичних засад для засвоєння і сприйняття прикладного
матеріалу дисципліни.
Виходячи з вищезазначеного структурно розділ включає три
теми, які послідовно розвивають теоретичні основи дисцип-
ліни і формують понятійний базис для опрацювання практич-
них аспектів діяльності підприємств у динамічному ринково-
му середовищі. Відповідно до поставленої мети у розділі
висвітлюються такі ключові питання:
• зв’язок і особливості економіки підприємств як самостійно-
го наукового спрямування;
• теорії дослідження проблем функціонування і розвитку під-
приємств;
• принципи здійснення, форми і моделі підприємницької діяль-
ності;
• необхідні передумови ведення власної справи, визначальна
роль підприємця;
• правові засади, різновиди й особливості сучасних суб’єктів
господарювання та їх організаційно-правові форми.
Знання цих процесів створює базу для адекватного розуміння
сучасної господарської діяльності підприємств.

Істинне розуміння речей полягає
не в ознайомленні з фактами, які роблять
з людини лише педанта, а у використанні

фактів, які роблять її філософом.
Г. Бокль

При розгляді будь-яких важливих
предметів немає нічого суттєвішого,
ніж виявлення основоположних ідей.

Ж. де Местр
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Тема 1

ТЕОРІЇ ТА МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові
поняття
і терміни

 підприємство;
 об’єкт та предмет економіки підприємства як дисципліни;
 підприємництво;
 господарська діяльність;
 некомерційне господарювання;
 місія та цілі підприємства;
 напрями діяльності підприємства;
 функціональні моделі підприємств;
 теорії підприємств (класична, неокласична, інституційна,
еволюційна, підприємницька, інтеграційна);
 підходи до дослідження підприємства;
 функції та наукові спрямування економіки підприємств.

1.1. Підприємство
як економічний суб’єкт

Вирішення концептуальної економічної проблеми пе-
редбачає створення та функціонування певного спектра інститу-
ційних утворень, організаційно-економічних механізмів на всіх
рівнях національної економіки. На рівні національної економіки
це виражається у створенні валового національного (суспільного)
продукту та його розподілі в певних пропорціях між фондами
споживання, відшкодування та накопичення. На рівні підприємс-
тва розв’язання концептуальної економічної проблеми відбува-
ється шляхом виробництва конкретних товарів, виконання робіт
чи надання послуг. Причому діяльність окремих суб’єктів госпо-
дарювання організовується відповідно до ринкових умов. Визна-
чаючи, що (для кого), в якій кількості та якої якості виготовляти,
підприємства вирішують головну економічну проблему на основі
наявного попиту та доступних економічних ресурсів.

Будь-яку роботу, в процесі котрої люди виготовляють необ-
хідні для життя продукти та предмети (матеріальні блага), пере-
возять і продають їх, здійснюють післяпродажне сервісне обслу-
говування товарів тривалого користування, прийнято називати
виробничо-господарською й комерційною діяльністю, а підпри-
ємства (організації, фірми), на (в) яких відбувається така діяль-
ність, є суб’єктами господарювання (підприємницької діяльності)
органічно взаємопов’язаної економічної системи.

Саме тому економіку цілком справедливо вважають головною
цариною діяльності людей, що забезпечує суспільство життєво
необхідними матеріальними благами і послугами виробничо-
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технічного та споживчого призначення. Залежно від ступеня
інтеграції складових економічної системи виокремлюють еко-
номіку народного господарства країни (макроекономіку), еко-
номіку окремих його галузей і територіальних одиниць (регіо-
нів), економіку первинних суб’єктів господарювання (мікро-
економіку). Основною ланкою економічної системи країни, де
безпосередньо продукуються товари чи надаються послуги на-
селенню та суспільству в цілому, є економіка фірми (підпри-
ємства, організації).

З метою позиціонування соціально-економічних систем мік-
рорівня (підприємств, компаній, фірм) у глобальній (світовій)
економічній системі, а також встановлення ієрархічної єдності
інституційних утворень різних рівнів варто запропонувати таку
схему (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Місце підприємства у світовій
соціально-економічній системі
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У процесі реалізації господарських компетенцій підприємства
та організації постійно взаємодіють із зовнішнім економічним
середовищем, що визначається відкритим характером їх діяльно-
сті та залежністю від зовнішніх контрагентів. Зрозуміло, що гос-
подарська (виробнича і комерційна) чи підприємницька діяль-
ність може здійснюватися у різноманітних організаційно-право-
вих формах, сферах бізнесу, але в будь-якому разі вона повинна
бути забезпечена економічними ресурсами (необоротними та
оборотними активами, трудовими ресурсами, фінансами, інфор-
мацією тощо).

Особливості взаємодії підприємств із зовнішніми контраген-
тами визначаються багатьма факторами, серед яких основне місце
посідають: сформований тип національної економічної системи
(ринкова чи командно-адміністративна); досягнутий рівень поді-
лу праці та спеціалізації в межах національної економіки; норма-
тивно-законодавче поле господарювання; культурні традиції то-
що. Незалежно від усього цього незмінною залишається концеп-
туальна модель організації кругообігу ресурсів, товарів і капіталу
в рамках економічної системи держави (рис. 1.2). На рисунку зо-
бражено основні товарно-грошові потоки та роль підприємств
(компаній, фірм, організацій) у процесі функціонування економі-
ки держави. Залежно від особливостей суспільного укладу ця мо-
дель набуває специфічного наповнення, що реалізується у норма-
тивно-законодавчих актах.

Економіка підприємства як конкретна галузь економічної на-
уки й навчальна дисципліна базується на пізнанні та свідомому
використанні економічних законів і закономірностей функціону-
вання та розвитку суспільного виробництва (об’єкт економіки
підприємства). Саме виявлення конкретних форм прояву цих за-
конів і закономірностей у господарській діяльності підприємств
вважається загальним предметом дисципліни. Отже, предмет
економіки підприємств включає вивчення: 1) теорії та практики
господарювання на рівні підприємства, компанії, організації;
2) конкретних форм і методів господарювання, принципів фор-
мування та використання виробничого, трудового, ринкового, ре-
сурсного потенціалів; 3) взаємодії та оптимального поєднання
всіх видів ресурсів; 4) організації та ефективності господар-
сько-комерційної діяльності тощо.

Економіка підприємства займається економічними питаннями
на підприємствах з урахуванням їх взаємозв’язків з іншими
суб’єктами господарювання, суміжними сферами діяльності. На-
ука «Економіка підприємства» має конкретну прикладну спрямо-
ваність і ґрунтується на дослідженні індивідуальних і суспільних,
просторових і часових, соціальних і технічних проблем виготов-
лення товарів, виконання робіт чи надання послуг.
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На цій основі слід перейти до визначення базових термінів і
понять економіки підприємства як конкретно спрямованої науки
та сфери діяльності.

Підприємство — це організаційно відокремлена та економіч-
но самостійна основна (первинна) ланка виробничої сфери на-
родного господарства, що виробляє продукцію (виконує роботи,
надає послуги).

Підприємство, як самостійний суб’єкт господарювання, ство-
рюється компетентним органом державної влади, органом місце-
вого самоврядування або іншими суб’єктами для задоволення су-
спільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснен-
ня виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господар-
ської діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавст-
вом, зокрема Господарським кодексом України.

Під господарською діяльністю розуміється діяльність суб’єктів
господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на
виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання
послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Некомерційне господарювання — це самостійна систематич-
на господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами госпо-
дарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних
та інших результатів і не ставить собі за мету одержання прибутку.

Суб’єктами господарювання визнаються учасники господарсь-
ких відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи
господарську компетенцію (сукупність господарських обов’язків та
прав), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за свої-
ми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбаче-
них законодавством. Суб’єктами господарювання є:

― господарські організації — юридичні особи (державні, ко-
мунальні та інші підприємства), створені відповідно до Цивіль-
ного кодексу України, а також інші юридичні особи, які здійс-
нюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому
законом порядку;

― громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які
здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно
до закону як підприємці;

― філії, представництва, інші відокремлені підрозділи госпо-
дарських організацій (структурні одиниці), утворені ними для
здійснення господарської діяльності.

Важливо знати, що кожне підприємство або фірма є юридич-
ною особою, має відокремлене майно, замкнуту систему обліку
та звітності, самостійний баланс, розрахункові рахунки в банків-
ських установах, печатку з власною назвою та ідентифікаційним
кодом, а також товарний знак (марку) у вигляді певного терміна,
символу, малюнка або їх комбінації.
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Рис. 1.3. Технологія реєстрації суб’єкта
підприємницької діяльності
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У своїй діяльності підприємства взаємодіють з рядом зовніш-
ніх контрагентів (рис. 1.3). Але подана вище концептуальна мо-
дель організації кругообігу ресурсів, товарів і капіталу не дає змо-
ги детально дослідити прикладні аспекти діяльності підприємств,
тому її слід поглибити аналізом заінтересованих контрагентів
(стейкхолдерів). Традиційно під заінтересованими особами (кон-
трагентами) розуміють суб’єктів зовнішнього середовища чи
учасників господарської діяльності підприємства, які намагають-
ся реалізувати власні економічні інтереси за допомогою певного
підприємства (компанії, фірми, організації).

У найзагальнішому плані характеристику основних контрагентів
та їх цільові аспекти діяльності подано в таблиці 1.1.

1.2. Напрями діяльності та функціональні
моделі підприємств

Кожен бізнес розпочинається з бізнес-ідеї. Вибір біз-
нес-ідеї — це один з найважливіших етапів у створенні підпри-
ємства. Помилковий вибір бізнес-ідеї може призвести, в кращому
разі, до втрати часу, а в гіршому — до втрати грошей, які власни-
ки інвестують у його розвиток. Для ефективного господарювання
підприємству необхідно визначити головну мету і сукупність ці-
лей, яких воно повинно досягнути, а також напрями діяльності,
за рахунок яких досягаються ця сукупність цілей і головна мета.

Ефективність діяльності істотно залежить від визначення ці-
лей створення та функціонування підприємства (фірми). Генера-
льну (головну) мету підприємства, тобто чітко окреслену причи-
ну його функціонування, у менеджменті прийнято називати
місією. Здебільшого місією сучасного підприємства (фірми) вва-
жають виробництво продукції (послуг) для задоволення потреб
ринку та одержання максимально можливого прибутку.

На основі місії підприємства формулюються і встановлюють-
ся загальнофірмові цілі, які мають відповідати таким вимогам:

 по-перше, цілі підприємства мають бути конкретними й під-
даватися вимірюванню. Формулювання цілей у конкретних фор-
мах створює вихідну базу відліку для прийняття правильних гос-
подарських і соціальних рішень. Завдяки цьому можна обґрунто-
вано визначити, наскільки ефективно підприємство (фірма) діє в
напрямі здійснення своїх цілей;

 по-друге, цілі підприємства повинні бути орієнтованими в
часі, тобто мати конкретні горизонти прогнозування. Цілі зазви-
чай встановлюються як на тривалі, так і на коротші проміжки ча-
су, але вони мають бути узгодженими. Довготермінова мета має
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горизонт прогнозування, що дорівнює п’яти рокам, інколи біль-
ше (7—10 років) — у передових фірмах; середньотермінова —
більше одного року; короткотермінова — в межах одного року;

 по-третє, цілі підприємства мають бути досяжними і забез-
печувати підвищення ефективності його діяльності. Недосяжні
або частково досяжні цілі спричинюють негативні наслідки, зок-
рема блокування прагнення працівників ефективно господарюва-
ти, зменшення рівня їхньої мотивації, погіршання показників ін-
новаційної, виробничої та соціальної діяльності підприємства,
зниження конкурентоспроможності його продукції на ринку;

 по-четверте, з огляду на динаміку ефективності виробництва
всі цілі підприємства повинні бути взаємно підтримувальними,
тобто дії і рішення, що необхідні для досягнення однієї мети, не
можуть перешкоджати реалізації інших цілей. Інше може призве-
сти до виникнення конфліктної ситуації між підрозділами під-
приємства (фірми), відповідальними за досягнення різних цілей.

В остаточному підсумку цілі підприємства мають бути чітко
сформульовані для кожного виду його діяльності, які воно визна-
чає для себе важливими та проводить постійний моніторинг їх
стану (рис. 1.4).

Такий підхід дає змогу деталізувати (ієрархічно подрібнити)
загальнофірмові цілі діяльності підприємства до рівня окремих
виконавців, а на цій основі розподілити відповідальність та ство-
рити систему мотивації для кожного працівника.

Виконуючи завдання, що підпорядковані місії, підприємство
здійснює велику кількість різних видів діяльності, котрі за озна-
кою подібності можна об’єднати в окремі головні напрями. Від-
повідно до логіки і послідовності стадій відтворювального про-
цесу основні напрями діяльності поділяють так:

 маркетингова діяльність — дослідження ринку товарів, ви-
значення цільових груп споживачів, вивчення їх потреб, розроб-
лення рекламних заходів, формування цінової політики, комер-
ційна діяльність тощо;

 менеджмент — діяльність з управління підприємством, тоб-
то встановлення цілей, розроблення алгоритмів їх досягнення,
організація постачання та використання ресурсів, мотивація пра-
цівників, розподіл повноважень тощо;

 фінансово-економічна діяльність — визначення обсягів і
джерел фінансування діяльності підприємства, управління фінан-
совими потоками, здійснення податкових платежів, визначення
витрат, оцінювання ефективності реалізації інвестиційних проек-
тів тощо;

 виробнича діяльність — побудова виробничого процесу в
часі та просторі, впровадження визначеної технології виробницт-
ва, запуск та експлуатація обладнання тощо;
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 обліково-контрольна діяльність — формування облікової
звітності (фінансової, статистичної, податкової), організація сис-
теми управлінського обліку, контроль витрат за напрямами, ви-
конавцями, товарами тощо;

 інноваційна діяльність — пошук та розроблення нових рі-
шень у всіх сферах діяльності підприємства, запровадження но-
вих технологій, модифікація товарів згідно з вимогами спожива-
чів, удосконалення організації виробництва тощо.

Рис. 1.4. Ієрархія цілей підприємства
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Традиційно виділяють два інтегровані напрями діяльності всіх
підприємств: економічну і соціальну діяльність.

До головного інтегрованого напряму, що охоплює багато кон-
кретних видів, належить економічна діяльність підприємства (фі-
рми). Зокрема, вона включає: стратегічне та поточне планування,
облік і звітність, ціноутворення, систему оплати праці, ресурсне
забезпечення виробництва, зовнішньоекономічну та фінансову
діяльність тощо. Цей напрям є визначальним для оцінювання й
регулювання всіх елементів системи господарювання на підпри-
ємстві. Зміст окремих видів економічної діяльності підприємства
(фірми) детальніше буде висвітлено у відповідних розділах цього
підручника.

Виняткове значення має соціальна діяльність, оскільки вона
істотно впливає на ефективність усіх інших напрямів і конкрет-
них видів діяльності (інноваційної, виробничої, комерційної,
економічної), результативність яких безпосередньо залежить від
рівня професійної підготовки й компетентності всіх категорій
працівників, дієвості застосовуваного мотиваційного механізму,
постійно підтримуваних на належному рівні умов праці та життя
трудового колективу. Тому ефективне управління персоналом
має бути пріоритетним і найважливішим напрямом діяльності
кожного підприємства (фірми) за умов соціально орієнтованої
ринкової економіки.

У процесі історичної еволюції економічної наукової дум-
ки та розвитку практики господарювання сформувалися й у
певні періоди домінували такі функціональні моделі підпри-
ємств.

Зображені на рис. 1.5 функціональні моделі підприємств
хоча й сформувалися у ході тривалої еволюції, але й сьогодні
залишаються ефективними у певних сферах бізнесу. Напри-
клад, виробнича модель характерна для компаній, які є моно-
полістами на ринку, працюють виключно на виконання держав-
них замовлень, задіяні у ліквідації стихійних лих тощо. Роль
інших складових при цьому суттєва, але не визначальна, основ-
ним критерієм при цьому є продуктивність підприємства. Ри-
нково орієнтована модель сьогодні є найактуальнішою для віт-
чизняних підприємств. Вивчаючи досвід ведення госпо-
дарської діяльності підприємствами різних галузей економіки,
можна переконатися в неоднозначності тенденцій їх трансфо-
рмації. Окремі компанії вже працюють не тільки за ринково
орієнтованою моделлю, але й перейшли до маркетингової, інші
ж не закінчили формування повноцінних маркетингових під-
розділів і фактично продовжують працювати за виробничою
домінантою.
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Рис. 1.5. Функціональні моделі підприємства
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Особливе значення для економіки України має інноваційна мо-
дель підприємства, яка базується на дослідженнях не лише сформо-
ваних сьогодні ринків та уподобань споживачів, а й на використанні
механізмів активного розвитку ринку. Ключовим елементом у такій
моделі є персонал, як носій інтелектуального капіталу підприємст-
ва, генератор нових ідей та активний елемент виробничої системи.

1.3. Еволюція теорій економіки підприємства

Науковці по-різному розглядають підприємство як
економічний суб’єкт:

1) джерело доходу для власників бізнесу;
2) як таке, що створене з метою задоволення економічних ін-

тересів усіх учасників бізнесу;
3) як таке, що виготовляє товари та послуги для задоволення

суспільних (ринкових) потреб тощо.
В економічній теорії сформувалося кілька концепцій підпри-

ємств, що характеризують філософію їх виникнення, діяльності
та ліквідації. Не концентруючи увагу на управлінському аспекті
функціонування підприємств (визначення різних типів їх органі-
зації з позицій менеджменту), можна виділити такі теорії під-
приємств: на формування класичної теорії підприємства вплину-
ли окремі постулати класичної економічної теорії та маржи-
налістської економічної теорії.

1. Класична теорія підприємства

Класична концепція підприємства розвивалась у межах техно-
логічної парадигми існування виробничої організації. Відповідно
до теорії А. Сміта, наявність великого та малого виробництва зу-
мовлюється поділом праці та спеціалізацією згідно з масштабами
попиту. Він вважав, що виникнення фірми пов’язане з розвитком
торгівлі, яка стимулює поділ праці та зростання виробництва.
Збільшення розміру ринку сприяє зростанню підприємства, але
водночас і обмежує його експансію. За А. Смітом, в економіці
діють фірми двох типів: конкурентні та монопольні. Існування
монопольного виробництва зумовлюється наявністю у підприєм-
ства особливих умов або підтримкою держави. Як конкурентну
організацію, А. Сміт вважав таку фірму, яка сама визначає рівень
ціни та її складових. Крім того, розвиток конкуренції знищує мо-
нополізацію ринку.

Продовжив традиції класичної теорії А. Маршалл, який увів
поняття «організація виробництва». Аналізуючи різні форми ор-
ганізації виробництва, А. Маршалл намагався зіставити управ-
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лінські структури різних форм бізнесу. Це давало йому змогу ви-
ділити як фактор виробництва підприємницькі здібності — по-
шук нових альтернатив виробництва, схильність до ризику. Роз-
виваючи технологічну концепцію, він виявив залежність між
розміром організації та економією на масштабах виробництва. У
дослідженнях А. Маршалла з’являються елементи динамічної те-
орії фірми, хоча в цілому вона залишається статичною. Динаміч-
ну поведінку підприємства у нього визначають лише проблеми
інвестування та розподілу ресурсів у часі.

Продовження та розвитку класична теорія набула у працях
Дж. Хікса. Для нього теорія фірми — це теорія капіталу, його
формування та розподілу. Він використовує паралельний ме-
тод аналізу фірми як засіб оптимізації поведінки індивіда-
споживача та індивіда—представника фірми. Метою першого є
максимізація сукупної корисності при заданому бюджетному
обмеженні, а мета фірми — максимізація прибутку за обме-
ження витрат на виробництво. В теорії Хікса запропоновано
стабільність та рівновагу оптимізуючого агента — фірми. Од-
нозначність трактування поведінки компанії та результатів її
діяльності у поєднанні з простою логічною конструкцією і мож-
ливістю використання єдиних універсальних методів для по-
рівняльного аналізу поведінки індивіда сприяли зростанню по-
пулярності запропонованої теорії фірми. Однак у Хікса, як і у
Сміта, теорія фірми ще є статичною і не враховує стратегічних
мотивів діяльності та розвитку.

2. Неокласична теорія підприємства

У неокласичній теорії підприємство розглядається як цілісний
об’єкт, який здійснює перетворення вхідних економічних ресур-
сів у продукцію на основі власного чи залученого капіталу. Мо-
дель підприємства визначається його виробничою функцією, що
характеризує залежність кількості продукції від обсягів витраче-
них ресурсів. Основою ринкової поведінки підприємства та його
розвитку є вибір обсягів, пропорцій, якості економічних ресурсів,
що залучаються до господарського обороту.

Параметри виробничої функції підприємства визначаються
конкретними технічними засобами, які використовуються на під-
приємстві, технологічними рішеннями, кваліфікацією працівни-
ків тощо. Отже, підприємство є «чорною скринькою», в якій від-
бувається перетворення ресурсів у продукцію на основі
виробничої функції та за наявних умов господарювання.

Головне завдання підприємства на ринку ресурсів та товарів
згідно з цією теорією полягає у визначенні обсягів та структури
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економічних ресурсів, що дали б змогу виготовити максимальний
обсяг продукції і максимізувати його прибуток (тобто граничні
витрати дорівнюють ринковій ціні — умова максимізації). Осно-
вним критерієм ефективності підприємства визнається прибуток
(фінансовий результат), який також є основним мірилом рівня
його конкурентоспроможності.

Визнання підприємства механізмом трансформації ресурсів у
економічні блага вважається сьогодні базовим, класичним і зага-
льновизнаним в економічній науці.

Економіка підприємства за цією теорією має два основні на-
укові спрямування:

1) дослідження техніко-технологічних параметрів підприємст-
ва, які уможливлюють мінімізацію витрат діяльності, тобто внут-
рішніх пропорцій поєднання факторів виробництва, заміщення
праці технікою чи навпаки;

2) дослідження способів організації ринків, їх структури та
впливу на ринкову поведінку підприємства, тобто моніторинг
конкурентів, ринкових цін на ресурси і товари підприємства
тощо.

3. Інституціональна теорія підприємства

Усвідомлення багатогранних теоретичних і прикладних про-
блем функціонування підприємств визначило створення інститу-
ціональної теорії відповідно до однойменної економічної теорії.
Основна ідея при цьому формулюється (Рональд Коуз) так: функ-
ціонування на ринку та використання ринкового механізму ціноу-
творення пов’язані з певними витратами (трансакційними), а під-
приємство, яке має внутрішній ефективний механізм прийняття
управлінських рішень, позбавлене цих витрат. Згідно з інституцій-
ною теорією підприємство є організацією, яка створюється людь-
ми для ефективного використання їхніх можливостей. Трансакцій-
ні витрати, пов’язані з придбанням ресурсів і виробництвом
продукції, менші у разі створення підприємства, ніж у випадку ви-
готовлення продукції без створення організації. Поведінка підпри-
ємства базується на ефективному укладенні та виконанні контрак-
тів із зовнішніми організаціями і працівниками. Основне завдання
відповідно до цієї теорії підприємства полягає в дослідженні взає-
мозв’язків і різних форм існування ділових організацій (утворень),
меж їх зростання, можливих варіантів розв’язання проблем моти-
вації працівників, організації, контролю, планування тощо.

Ця теорія, як зазначалося раніше, ґрунтується на поглядах
Р. Коуза, які можна підсумувати так: 1) зберігається фундамента-
льний принцип обмеженості ресурсів, який передбачає для
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суб’єктів господарювання можливість (необхідність) вибору між
ресурсами і товарами; 2) має місце обмежена раціональність по-
ведінки економічних суб’єктів, що допускає появу опортунізму;
3) ринкові трансакції не є безкоштовними, вони пов’язані з ви-
тратами, які дають підприємцю можливість вибору між ринко-
вою трансакцією, трансакцією, захищеною контрактною угодою,
і внутрішньою трансакцією. Виділяють чотири види трансакцій-
них витрат: 1) витрати, пов’язані з пошуком інформації про потен-
ційних постачальників, покупців, товари, ціни і т. д., 2) витрати,
пов’язані з укладенням контрактів, 3) витрати з контролю за реа-
лізацією контрактної угоди, 4) витрати, пов’язані з юридичним
захистом контракту (судові дії та інше). Підприємство в такому
разі подається у вигляді деякого результату конкретного вибору
підприємця між ринковою формою економічної організації, кон-
трактною системою і внутрішньофірмовою ієрархією. Зіставляю-
чи зовнішні і внутрішні трансакційні витрати, гарантії, які дає цій
трансакції та або інша форма економічної організації, підпри-
ємець розв’язує два принципові питання, що дає змогу визначити
не лише масштаб і організаційну форму підприємства, а й внут-
рішню структуру капіталу підприємця і веде до досягнення висо-
ких результатів у бізнесі.

Інституційна теорія підприємства є «містком» між стандарт-
ною неокласичною теорією і теоріями управління.

4. Еволюційна теорія підприємства

На початку 80-х років сформувалася еволюційна теорія під-
приємства, згідно з якою увага зосереджується на дослідженні
проблематики функціонування організацій, на встановленні по-
дібності та відмінностей з іншими суб’єктами господарювання на
певному ринку. Усі суб’єкти господарювання, що діють на окре-
мому ринку чи у певній сфері, вивчаються як біологічна популя-
ція. Поведінка підприємства згідно з цією теорією визначається
діловими стосунками між усіма операторами певної сфери бізне-
су, а також внутрішніми характеристиками самого підприємства.
Усталені способи поведінки підприємства на ринку формулю-
ються у внутрішніх положеннях, процедурах і корпоративних
стандартах, які і визначають модель діяльності підприємства. З
плином часу і під впливом різного роду внутрішніх і зовнішніх
факторів модель підприємства поступово еволюціонує у напрямі
кращого досягнення цілей діяльності за наявних умов.

Еволюційна теорія підприємства стверджує, що його діяль-
ність не можна оцінювати за єдиним критерієм ефективності чи
оптимальності управлінських рішень. Використовувані у кожній
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компанії критерії, встановлені цілі їх діяльності відображають іс-
торичний досвід функціонування підприємства.

Характерним для еволюційної теорії є системне уявлення про
підприємство, яке базується на двоїстому підході:

― з одного боку, підприємство є членом ділового співтовари-
ства (соціальної системи) і на ньому відображаються усі зміни
цього співтовариства;

― з другого боку, підприємство володіє власними традиціями
в певній сфері господарювання, обсягом та пропорціями еконо-
мічних ресурсів.

5. Підприємницька теорія підприємства

Ця теорія спирається на дослідження підприємства як сфери
реалізації підприємницьких талантів та інноваційних ініціатив на
основі доступних для підприємця економічних ресурсів. У центрі
уваги дослідників за цією теорією є взаємовідносини підприємця
та його бізнесу (підприємства як функціонуючої організації).

Рушійною силою розвитку підприємства вважається сам під-
приємець — незалежна, активна, ризикована, успішна, гнучка,
комунікабельна тощо людина. При цьому неважливо, на якій по-
саді чи взагалі де працює підприємець у національній економіч-
ній системі, головна увага приділяється дослідженню впливу цих
«підприємницьких двигунів» на діяльність економічних систем
різних рівнів. Виходячи з цього, виділяють підприємців макро-,
мезо- та мікрорівня.

Модель підприємства згідно з цією теорією формується на ос-
нові взаємодії підприємців усіх рівнів, але особливе значення на-
дається внутрішньокорпоративним механізмам використання під-
приємницьких талантів усіх працівників.

6. Інтеграційна теорія підприємства

Відповідно до цієї теорії підприємство розглядається як
відносно стійка, цілісна й організаційно відокремлена від зов-
нішнього середовища соціально-економічна система. Основ-
ною метою створення і функціонування підприємства при
цьому є інтеграція у часі та просторі процесів виробництва
продукції і відшкодування витрат економічних ресурсів. Клю-
човим елементом визнається потенціал підприємства, що у
найпростішому вигляді являє собою сукупність ресурсів та
можливостей підприємства, які визначають очікувані резуль-
тати діяльності та розвитку підприємства за наявних і перспек-
тивних умов діяльності.
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В основу цієї теорії покладено інтегрувальну функцію підпри-
ємства, яка полягає не в реалізації економічних інтересів певних
учасників бізнесу, а у вибудовуванні раціональної внутрішньої
логіки функціонування організації. Отже, підприємство розгляда-
ється у багатьох аспектах, основними з яких є «підприємство —
середовище господарювання», «підприємство — партнерські
зв’язки». При цьому вважається, що підприємство недоцільно
ототожнювати з власником бізнесу, з менеджментом компанії чи
його партнерами.

Окрім цих фундаментальних теорій є і менші наукові течії, які
сприяють розвитку економіки підприємств як науки та дисциплі-
ни: агентська теорія; теорія виживання, фінансова теорія, «кон-
цепція меж», теорія відмежування, теорія ієрархічного підприєм-
ства, теорія Дженсена — Меклінга та інші.

1.4. Сучасні наукові напрями  та концепції
дослідження економіки підприємства

Виходячи з теорій та моделей виділяють такі підходи
до дослідження підприємства:

1. Соціальний підхід. Відповідно до цього підходу підприєм-
ство є соціальною організацією, в якій працюють люди, тобто ви-
конують певні ціленаправлені дії у сформованому трудовому ко-
лективі. Якщо вивести на перший план міжіндивідуумні стосунки,
а також групову динаміку, то можна дійти висновку, що підпри-
ємство — це соціальна одиниця.

2. Технічний підхід. Науковці згідно з цим підходом основ-
ний акцент у дослідженнях роблять на техніко-технологічну базу
підприємства як основу і невід’ємну частину виробничого проце-
су. Такий підхід підтримується фахівцями інших суміжних наук
технічного напряму.

3. Юридичний підхід. Підприємство відповідно до цього
підходу розглядається як закріплений у законодавстві та інших
нормативних актах спосіб поєднання різних видів власності (ак-
тивів), співпраці різних власників. Підприємство визнається са-
мостійним і організаційно відокремленим утворенням.

4. Економічний підхід. З позицій цього підходу підприємство
розглядається як економічний механізм трансформування капіта-
лу з однієї форми у інші, а також отримання економічних вигід
на цій основі.

Основні функції економіки підприємств:
― когнітивна (пізнавальна) функція економіки підпри-

ємств полягає в тому, що економіка підприємства допомагає на-
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уковцям і практикам зрозуміти дію економічних законів на рівні
первинної ланки національної економіки;

― практична функція економіки підприємств зводиться до
того, що економіка підприємства допомагає організувати ефекти-
вне використання економічних ресурсів і задоволення економіч-
них інтересів усіх учасників бізнесу;

― методологічною функцією економіки підприємств є фо-
рмування методичного інструментарію адекватного розуміння
економічних процесів, обґрунтування управлінських рішень, ви-
значення реальних витрат усіх форм капіталу, а також справед-
ливого розподілу результатів діяльності підприємства.

Зазвичай, в основу дослідження підприємств закладаються рі-
зні методологічні критерії:

 функціональний — підприємство сегментується на окремі
елементарні функціональні блоки, які у сукупності забезпечують
виготовлення продукції (реалізацію цільової функції), а потім ви-
значається та оцінюється вплив кожного з виділених елементів за
результатними, витратними чи порівняльними критеріями на
зміни загальносистемної ефективності;

 процесний — передбачає структурування діяльності підпри-
ємства за окремими технологіями, які, у свою чергу, поділяються
на елементарні бізнес-операції. На цій основі моментно аналізу-
ється ефективність виконання окремих стадій (операцій) вироб-
ничо-комерційних процесів, з визначенням тенденцій в їх зміні та
факторів впливу;

 об’єктний — передбачає аналіз підприємства як сукупності
матеріально-технічних, організаційно-технологічних і соціально-
трудових елементів об’єктів, а також дослідження зміни кожного
з них із загальнокорпоративних позицій;

 структурний — базується на дослідженні змін структурно-
функціональних залежностей та інформаційних зв’язків між
окремими підрозділами і всередині них;

 результатний — за цим критерієм ефективність організацій-
но-економічного розвитку визначається на основі дослідження
отриманих результатів, факторів, що їх зумовили, за певний період;

 часовий — ґрунтується на аналізі зміни часових проміжків,
які витрачаються на виконання операцій, функціонування окре-
мих механізмів, виготовлення продукції.

Основні наукові напрями економіки підприємства:
1) використання факторів виробництва;
2) процес прийняття рішень;
3) застосування системного підходу в економіці;
4) екологічний стан та його критерії;
5) людський потенціал і його використання;
6) суспільна корисність господарських процесів.
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Питання для самоконтролю:

1.1. Роль і значення підприємства в економічній системі
держави.
1.2. Вплив учасників бізнесу на діяльність підприємства.
1.3. Основні типи господарської діяльності за Господарсь-
ким кодексом України.
1.4. Місія підприємства та її деталізація до рівня конкрет-
них виконавців.
1.5. Основні напрями діяльності підприємства, логіка їх
поєднання та роль для розвитку.
1.6. Еволюція функціональних моделей підприємства та їх
значення за сучасних умов діяльності.
1.7. Теорії підприємства, їх переваги та недоліки.
1.8. Основні функції економіки підприємства.
1.9. Критерії дослідження суб’єктів господарювання та
економічних процесів на підприємстві.
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Тема 2

ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ключові
поняття
і терміни

 підприємництво;
 бізнес;
 види підприємницької діяльності;
 принципи підприємництва;
 форми підприємництва;
 інтрапренерство;
 малий бізнес

2.1. Підприємництво як сучасна форма
господарювання

Все більшого визнання серед учених-економістів, го-
сподарників, політиків знаходить практично апробована у світі
істина: підприємництво — це стратегічний фактор, внутрішнє
джерело стійкого економічного розвитку і матеріального забез-
печення добробуту населення країни. Однак цю функцію підпри-
ємництво здатне виконувати тільки у разі наукового підходу до
розуміння його суті.

У сучасній економічній теорії є різні трактування сутності
підприємницької діяльності. В більшості випадків сутність цього
явища підмінюється метою підприємницької діяльності та ото-
тожнюється з категорією «бізнес». Правильна відповідь на це пи-
тання дуже важлива як для економічної науки, так і для госпо-
дарської практики.

Для з’ясування економічної сутності підприємництва важливо
враховувати великий досвід дослідження цього феномену. Роз-
глядаючи підприємництво як особливу форму господарювання в
історичному ракурсі, слід пам’ятати, що воно вже понад двісті
років знаходиться в полі зору науковців і практиків: економістів,
політиків, психологів, філософів.

Вчені-економісти минулого виокремлювали три фактори вироб-
ництва. В сучасній вітчизняній і зарубіжній літературі підприємни-
цтво трактується як четвертий специфічний фактор суспільного
відтворення поряд із землею, працею та капіталом, сутність якого
полягає в їх найефективнішому комбінуванні з метою задоволення
потреб споживача способами, що не використовуються іншими
підприємцями-конкурентами. Саме це дає змогу підприємцю отри-
мувати не прибуток взагалі, а надприбуток, тобто підприємницький
дохід, що є результатом реалізації особливих здібностей підприємця
щодо виключно раціонального поєднання факторів виробництва
особливо на інноваційній та ризикованій основі.
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Сучасна економічна наука визначає підприємництво як особливий
вид діяльності, в основу якого покладено такі найзначущіші ознаки:

 свобода вибору підприємцем напрямів і методів діяльності,
самостійність у прийнятті рішень;

 інноваційний характер діяльності;
 постійна наявність фактора ризику;
 орієнтація на досягнення комерційного успіху.
Отже, підприємництво — це особлива, переважно інноваційна

діяльність, яка за відповідних історичних і соціально-економіч-
них умов стає домінуючою, що в остаточному підсумку забезпе-
чує всьому суспільному відтворенню необхідну динаміку.

Підприємництво — не лише особливий вид діяльності, але й пе-
вні стиль і тип господарської поведінки, для яких є характерними:

 ініціативність і пошук нетрадиційних рішень у сфері бізнесу;
 готовність наражатися на власний ризик;
 гнучкість і постійне самооновлення;
 цілеспрямованість і наполегливість у своїй діяльності.
Отже, для підприємництва характерною є активна творча по-

ведінка підприємця, що реалізується в інноваційній діяльності в
умовах певного ризику і з метою одержання особистої вигоди
(прибутку і морального задоволення).

Розгляд підприємництва як особливого виду діяльності й типу
господарської поведінки був би неповним без іще однієї іманент-
ної його складової, а саме — організації та управління всім про-
цесом створення підприємницького успіху. Цей аспект органічно
пов’язаний з економічною суттю підприємництва і визначає кон-
кретну структуру останнього в кожний момент часу. Організа-
ційно-управлінська компонента підприємництва включає не тіль-
ки виробництво, а й фази обміну та розподілу. На практиці ця
складова реалізується в основному через стратегічне, поточне і
ситуаційне планування, через системи мотивації праці, які мають
постійно вдосконалюватися. Крім того, підприємництво — це
комплекс особливих функцій, виконуваних в економіці (народ-
ному господарстві), спрямований на забезпечення розвитку і вдо-
сконалення господарського механізму, постійне оновлення еко-
номіки суб’єктів господарювання, створення інноваційного поля
діяльності.

Сучасна економічна наука виокремлює три головні функції
сфери підприємницької діяльності:

 ресурсну (формування і продуктивне використання капіталу,
трудових, матеріальних та інформаційних ресурсів);

 організаційну (організація маркетингу, виробництва, збуту,
реклами та інших господарських справ);

 творчу (новаторські конструктивні ідеї, генерування й акти-
вне використання ініціативи, уміння ризикувати).
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Феномен підприємництва полягає в тому, що воно є постійним
«збуджувачем» суспільного виробництва, бо запобігає стадії стаг-
нації виробництва. Підприємництво є тією рушійною силою, яка
штовхає економіку на шляху ефективності, бережливості та онов-
лення. Воно має завжди супроводжуватись інноваційною, науково-
технічною творчістю, новими підходами до вирішення господарсь-
ких завдань; зумовлює особливий антибюрократичний тип і стиль
господарської поведінки, підвалинами якого є, з одного боку, по-
стійний пошук нових можливостей і ресурсів, а з другого — персо-
нальна відповідальність за наслідки своєї діяльності. Не випадково
відомий економіст і соціолог Й. Шумпетер охарактеризував процес
підприємництва такими словами: «створювати нові речі або робити
речі, які вже створюються новим (інноваційним) способом».

Підприємництво — це багатопланове явище, яке може бути
описане з різних поглядів: історичного, економічного, психологіч-
ного та політичного. У зв’язку з цим можна дати таке його ви-
значення, що відповідає сучасним умовам господарювання. Під-
приємництво — сучасна форма господарювання, динамічний, ак-
тивний елемент бізнесу, що являє собою самостійну, ініціативну,
систематичну господарсько-фінансову діяльність суб’єктів усіх
форм власності в межах чинного законодавства на свій ризик і
під особисту майнову відповідальність або ж від імені і під май-
нову відповідальність юридичної особи з метою виконання місії
фірми та задоволення потреб споживача.

Отже, підприємець завжди буде працювати на задоволення
потреб людини й суспільства (реальних або уявних), але ніколи —
заради самого виробництва. При цьому конкурентоспроможність
стає головним мірилом ефективності підприємницької діяльності.

Підприємництво є активним елементом бізнесу, воно немож-
ливе без свободи господарської діяльності, яка включає три ос-
новні складові — економічну самостійність, економічну й право-
ву рівноправність і економічну відповідальність. Розглянемо
ґрунтовніше основні складові підприємництва.

1. Економічна самостійність. Її забезпечує передусім форма
власності. Вона полягає в наявності у товаровиробника права
юридичної особи, самоуправлінні трудового колективу, само-
стійному виборі форми власності, форми господарювання й спо-
живачів, плануванні своєї діяльності, розпорядженні своїм май-
ном, розподілі й використанні чистого прибутку, встановленні
форм і систем, а також розмірів оплати праці, використанні кре-
дитів, веденні зовнішньоекономічної діяльності тощо.

2. Економічна й правова рівноправність. Ідеться про однакові
економічні умови для будь-якої господарської діяльності, незалеж-
но від форми власності й моделі господарювання. Під однаковими
економічними умовами розуміються єдині засади ціноутворення,
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оподаткування, інвестиційної й кредитної політики тощо, а для
суб’єктів малого підприємництва і державна підтримка їх розвитку.

3. Економічна відповідальність. Мається на увазі відповідаль-
ність за результати господарювання: продукцію й послуги, які
надходять на ринок, і чистий прибуток, що залишається в розпо-
рядженні підприємства. Невиконання договірних зобов’язань у
строки і за показниками якості повинно бути пов’язано із вжит-
тям штрафних санкцій, які включають поряд із прямими збитка-
ми ще й утрачену вигоду.

Отже, соціально-економічна сутність підприємництва розгля-
дається як економічна категорія, специфічний фактор виробницт-
ва, активний і динамічний елемент бізнесу, особливий вид діяль-
ності, певні тип і стиль господарської поведінки.

Оскільки підприємництво є четвертим фактором виробництва,
то цей термін не слід ототожнювати з поняттям «бізнес». Ці кате-
горії близькі за значенням, але це не одне і те ж. Уміла, дбайлива
підприємницька діяльність як елемент бізнесу сприяє йому, тобто
з «маленьких» грошей дає змогу робити «більші» й у такий спо-
сіб забезпечує одержання певного зиску.

Що стосується терміна «бізнес» (від англ. business — справа,
заняття), то це будь-яка господарська діяльність за умов ринкової
економіки, що приносить прибуток (дохід) власникові. Це не
обов’язково має бути ризикова та інноваційна діяльність на заса-
дах певної економічної відповідальності. Саме в цьому й полягає
відмінність між поняттями «підприємництво» і «бізнес».

2.2. Принципи здійснення, форми
і моделі підприємницької діяльності

За сучасних умов господарювання ринкову економіку
визначають коротко як економіку вільного підприємництва. Про-
те підприємництво здійснюється за певними науково обґрунтова-
ними принципами, має власні форми й моделі функціонування.

Принципи підприємництва — це вихідні положення й норми
організації підприємницької діяльності. Підприємництво здійс-
нюється на основі:

 вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяль-
ності;

 самостійного формування підприємцем програми діяльнос-
ті, вибору постачальників і споживачів продукції, що виробля-
ється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших ви-
дів ресурсів, використання яких не обмежене законодавством,
встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону;

 вільного наймання підприємцем персоналу;
 комерційного розрахунку та власного комерційного ризику;
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 вільного розпорядження прибутком, що залишається у під-
приємця після сплати податків, зборів та інших платежів, перед-
бачених законом;

 самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономіч-
ної діяльності, використання ним належної йому частки валютної
виручки на свій розсуд.

Підприємницька діяльність може здійснюватись як в індивіду-
альній, так і в колективній формі. Перша означає здійснення її
громадянами, тобто фізичними особами, вільними у встановленні
своїх прав і обов’язків на основі договору (угоди) і у визначенні
будь-яких умов договору (угоди), що не суперечать чинному за-
конодавству. У разі індивідуальної форми підприємництва в од-
ній особі одночасно поєднується власник та підприємець. Колек-
тивна форма передбачає межі та процедури, які окреслені
жорсткіше з участю держави. У таких випадках підприємницька
діяльність здійснюється вже на основі і в межах тих завдань і по-
вноважень, котрі відбиті у засновницьких документах і статутах
підприємств (організацій) різних форм власності.

У зарубіжній теорії та практиці виокремлюють також корпо-
ративне та внутрішньофірмове підприємництво. Поняття кор-
поративного підприємництва виникло у другій половині ХХ сто-
річчя, коли до менеджерів великих компаній почали висувати
вимоги застосування нового підходу до управління, в основі яко-
го лежить підприємницький тип господарської поведінки. Для
визначення такого типу господарської поведінки вищих мене-
джерів великих компаній і використовується термін «корпорати-
вне підприємництво». На відміну від індивідуального корпорати-
вне підприємництво має такі специфічні ознаки: по-перше, великі
розміри бізнесу потребують глибших знань у сфері менеджменту,
маркетингу, обліку, фінансів тощо; по-друге, крупні масштаби
викликають необхідність найму управлінського персоналу, що в
цілому значно обмежує самостійність корпоративного підприємця.

Підприємництво також може успішно здійснюватись і в сере-
дині крупних корпорацій. У 80-ті роки на Заході набула розвитку
концепція інтрапренерства як специфічного внутрішньофірмово-
го підприємництва, котре допомагає подолати перепони на шля-
ху динамічного зростання великих компаній. Форми інтрапре-
нерства можуть бути різними, наприклад:

― інтрапренерів у великій компанії виокремлюють неформа-
льно, але забезпечують їх додатковими повноваженнями і під-
тримкою з боку вищого керівництва;

― спеціально призначають менеджерів із наскрізними інно-
ваційними функціями та широкими повноваженнями;

― створюють різноманітні внутрішньокорпоративні венчурні
підрозділи.
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У своїй основі всі ці та інші можливі форми інтрапренерства
спираються на такі загальні для них ключові принципи: усіляке
заохочення і підтримка нових ідей; визнання факту великої ймо-
вірності помилок у діяльності інтрапренерів; орієнтація на успіх
у довгостроковому періоді; забезпечення необхідними ресурса-
ми, використання яких не обіцяє віддачі в короткостроковій пер-
спективі; добровільна участь в інноваційному проекті; підтримка
з боку вищого керівництва фірми.

Ідея інтрапренерства має свої безсумнівні переваги порівняно
з індивідуальним підприємництвом, такі як: наявність у великих
компаніях могутньої технологічної, дослідницької та лаборатор-
ної бази; можливість отримання кваліфікованої допомоги з боку
маркетингових підрозділів компанії; фінансова підтримка вищого
керівництва; можливість використання інформаційних ресурсів
та комп’ютерних систем компанії.

Багаторічний досвід господарювання у країнах з розвиненою
ринковою економікою свідчить про те, що традиційно є дві мо-
делі підприємництва — класична та інноваційна, але на практиці
можливе їх поєднання.
Класична (традиційна) модель підприємництва орієнтована на

ефективне використання наявних ресурсів підприємства. Схема
підприємницьких дій за такої моделі достатньо проста і чітко
окреслена: оцінювання наявних ресурсів; вивчення можливостей
досягнення поставленої мети; використання тієї можливості, яка
зможе забезпечити максимальну віддачу від наявних ресурсів.
Інноваційна модель підприємництва передбачає активне вико-

ристання будь-яких (у межах закону) і насамперед нових управ-
лінських рішень для підприємницької діяльності, особливо коли
бракує власних природних ресурсів. Схема дій за цією моделлю
підприємницької діяльності є такою: формулювання головної ме-
ти; вивчення зовнішнього середовища з метою пошуку альтерна-
тивних можливостей; порівняльна оцінка власних ресурсів і
знайдених можливостей; пошук зовнішніх додаткових джерел
ресурсів; аналіз можливостей конкурентів; реалізація завдань згі-
дно з вибраною концепцією.

2.3. Типи професійної підприємницької
діяльності та їх особливості

Підприємницька діяльність дуже різноманітна. Оскі-
льки будь-який бізнес тією чи іншою мірою пов’язаний з основ-
ними фазами відтворювального циклу — виробництвом продук-
ції, виконанням робіт і наданням послуг, обміном і розподілом
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товарів, їх споживанням — виокремлюються такі основні види
підприємницької діяльності: 1) виробнича; 2) комерційна; 3) фінан-
сова; 4) консультативна. Всі ці види можуть функціонувати
окремо або в комбінації.

Кожний із названих видів підприємництва поділяється ще на
кілька підвидів (рис. 2.1).

ВИДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Виробнича

Інноваційна

Науково-
технічна

Виробництво
товарів

Надання
послуг

Виробниче
споживання
товарів

Інформаційна

Виробниче
споживання

послуг

Комерційна

Торговельна

Торгово-
закупівельна

Торгово-
посередницька

Товарні біржі

Фінансова

Банківська
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Аудиторська
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управління
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управління

Управління
персоналом

Управління
маркетингом

Управління
виробництвом

Інформаційні
технології

Спеціалізовані
послуги

Консультативна

Рис. 2.1. Види підприємницької діяльності

Обираючи вид підприємницької діяльності, люди керуються
своїми здібностями, знаннями, досвідом або можливостями набу-
ти такого досвіду. Людина, що згодна докласти зусиль та споді-
вається на адекватний їм успіх, обов’язково спробує себе в галузі
виробничого підприємництва, яке має пріоритетне значення ще й
з огляду на загальнодержавні (національні) інтереси, оскільки су-
спільне багатство залежить, насамперед, від стану сфери матеріа-
льного виробництва.

Виробничий бізнес є найважливішим видом підприємницької
діяльності, спрямованим на виробництво товарів, продуктів, на-
дання послуг та виконання робіт.
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Водночас суспільство має сприяти розвитку й комерційного
підприємництва, яке набуло найбільшого розвитку в перші роки
переходу України до ринкової економіки. Його змістом є товар-
но-грошові, торговельно-обмінні операції. Такі операції здійсню-
ються у вигляді купівлі-продажу товарів і послуг. Представника-
ми комерційного підприємництва є різні торговельні організації і
товарні біржі, що продають предмети споживання та засоби ви-
робництва.

Особливим видом підприємницької діяльності є фінансове
(фінансово-кредитне) підприємництво, оскільки, з одного боку,
воно належить до комерційної діяльності, а з другого — до на-
дання безпосередніх послуг. Основна його відмінність полягає в
тому, що об’єктом купівлі-продажу тут є специфічний товар —
гроші, валюта, цінні папери. Сфера його діяльності — обіг, обмін
коштовностей. Агентами фінансового бізнесу є комерційні банки,
інвестиційні компанії та інвестиційні фонди, фондові біржі, стра-
хові фірми. Фінансова діяльність проникає і в виробничу, і в ко-
мерційну діяльність, однак вона може бути і самостійною: бан-
ківська, страхова справа тощо.

В останні роки все більшого розвитку набуває консультатив-
не підприємництво, яке має багато напрямів. Хоча консалтингові
послуги можуть здійснюватись і у формі разових порад. Найчас-
тіше вони надаються у вигляді консалтингових проектів і цей
процес містить такі основні етапи:

― виявлення проблеми (діагностика);
― розроблення варіантів рішень, проекту;
― здійснення рішень, проекту.
Методи консультування теж можуть бути різними. Найвідо-

мішими і широко використовуваними є експертне, процесне і на-
вчальне консультування.

Експертне консультування — найпасивніша форма консалти-
нгу. При цьому консультант самостійно здійснює діагностику,
розроблення рішень і рекомендацій щодо їх упровадження. Клі-
єнт у такому разі лише забезпечує консультанта необхідною ін-
формацією.

При процесному консультуванні фахівці консалтингової фір-
ми на всіх етапах розроблення проекту активно взаємодіють з
клієнтом, мотивуючи його висловлювати свої ідеї, пропозиції;
консультанти разом з клієнтом аналізують проблеми і розробля-
ють відповідні заходи (пропозиції).

За навчального консультування головне завдання фахівців —
підготувати ґрунт для виникнення ідей та розроблення рішень. З
цією метою вони читають у клієнта лекції, проводять семінари,
розробляють для нього навчальні посібники, надаючи у такий
спосіб всю необхідну теоретичну і практичну інформацію. На
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практиці в чистому вигляді жодний із названих методів не вико-
ристовується. Як правило, використовуються комбінації всіх
трьох.

Особливість консультативного підприємництва полягає в то-
му, що у фірмі, яка займається цим видом діяльності, нема мож-
ливості показати «зразок свого товару», «зразок своєї послуги».
Через це перед такими фірмами гостро стоїть проблема залучен-
ня клієнтів.

Отже, вид підприємницької діяльності визначається тим міс-
цем, яке вона посідає у процесі задоволення споживчого інтере-
су. На практиці відносно самостійні види бізнесу можуть пере-
плітатися, доповнювати один одного. При цьому перевагу від-
дають все ж таки виробничому бізнесу, який визначає всі види
підприємницької діяльності і є найскладнішим.

2.4. Мале підприємництво
в ринковій економіці

Економіка розвинених країн базується на історично
сформованому конкурентному ринковому середовищі. Вона є
складною збалансованою структурою, основою якої є великий бі-
знес, який охоплює потужні корпорації, компанії, фірми, допов-
нюється структурами середнього бізнесу, а ті, у свою чергу, гус-
тою мережею малого бізнесу, який завдяки своїй гнучкості і
мобільності заповнює всі суспільні ніші і замикає господарсько-
технологічні ланцюги. Корпорації утворюють скелет розвиненої
економіки, а малі та середні підприємства — її м’язи.

Одне без другого існувати не може. Якщо великі підприємства
забезпечують впровадження науково-технічного прогресу, про-
гресивних наукомістких технологій, здійснюють широкомасштаб-
ну інвестиційну діяльність, то мале підприємництво виконує інші
соціальні та економічні функції. Загальновідомо, що розвинена
економіка ґрунтується на малому бізнесі, завдяки якому мільйо-
ни людей у всьому світі реально впливають на економічне життя
власних країн.

Сектор малого бізнесу завжди був органічною складовою ри-
нкової системи господарювання, оскільки тут є об’єктивні умови,
сприятливі для його розвитку: регіональна диференціація ринку;
необхідність певного спеціалізованого ремесла; важливість і зру-
чність обслуговування клієнтів; циклічність попиту тощо. Розви-
ток малого бізнесу зумовлений об’єктивними причинами, а не
специфічними особливостями окремих країн. Однією з причин
його успішного розвитку в країнах з розвиненою економікою є
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те, що велике виробництво не протиставляється суб’єктам малого
підприємництва. Тут дотримуються принципу гармонійного по-
єднання великих і малих суб’єктів господарювання, за якого ве-
ликі підприємства не пригнічують малий бізнес, а обидві ці фор-
ми взаємодоповнюють одна одну.

У постсоціалістичних країнах проблеми становлення та розви-
тку малого бізнесу набувають ще більшої актуальності. Модель
такої структури економіки є метою і результатом процесів транс-
формації та доповнень до успадкованої економіки України. Фор-
мування сектору малого бізнесу і його ефективне функціонуван-
ня неможливе без знання теорії і практики прийняття рішень у
цій галузі ринкової економіки.

Розв’язання цієї проблеми потребує правильного розуміння і
однозначного тлумачення поширених і використовуваних у цій
галузі термінів: мале підприємництво; малий бізнес; мале підпри-
ємство; підприємець (фізична особа).

1. Мале підприємництво — це самостійна, систематична, ін-
новаційна діяльність певних суб’єктів господарювання незалежно
від форми власності, на власний ризик з метою виконання місії,
задоволення потреб споживача та отримання економічної вигоди.
Суб’єктами малого підприємництва є малі підприємства і фізичні
особи, тобто приватні підприємці.

Особливістю малого підприємництва є діалектична єдність
власності, управління і контролю в особі суб’єкта підприємниць-
кої діяльності, в основі якої лежить, як правило, приватна влас-
ність на всі складові виробництва (надання послуг) — засоби ви-
робництва, результати праці, а також землю. Мале підприємни-
цтво є ефективною формою реалізації приватної і колективної
власності. Саме цей сектор економіки індивідуалізує власність,
робить розпорядження нею найнаочнішим, конкретним. Мале
підприємництво ґрунтується переважно на особистій праці його
членів, які заінтересовані в нарощуванні власності.

Сутність малого підприємництва полягає в його внутрішніх
потенційних можливостях саморозвитку, самовдосконалення, що
забезпечують розроблення та реалізацію ефективного механізму
ринкового господарювання, використання різноманітних форм
реалізації приватної власності. Враховуючи внутрішні переваги,
що базуються на потенційних можливостях, мале підприємницт-
во стає найактивнішим, провідним, а отже, системостворюючим
елементом формування і реалізації приватної власності.

2. Термін «малий бізнес» використовується в основному в ан-
гломовних країнах, а в Японії та країнах Західної Європи частіше
вживають термін «малі та середні підприємства».
Малий бізнес є однією з форм реалізації підприємницької іні-

ціативи. Під малим бізнесом розуміють діяльність будь-яких ма-
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лих підприємств та окремих громадян (фізичних осіб) з метою
отримання прибутку.

Економічна сутність малого бізнесу полягає в тому, що остан-
ній є особливим сектором бізнесу, пов’язаним із функціонуван-
ням малих підприємницьких структур будь-якої форми власності
і відповідної організаційно-правової форми з метою одержання
прибутку. Сектор малого бізнесу існує завдяки розгалуженій сис-
темі малих підприємств.

Термін «малий бізнес» не слід ототожнювати з поняттям «ма-
ле підприємство». Поняття «малий бізнес» характеризує певний
економічний процес, а малі підприємства є реальними суб’єктами
підприємницької діяльності і визначають лише кількісні їх пара-
метри.

3. Термін «мале підприємство» — поняття відносне і характе-
ризує лише величину підприємства. Отже, малі підприємства —
це організаційно-економічний вид підприємств, що визначаються
за певними ознаками (показниками). В Україні малими (незалеж-
но від форми власності) визнаються підприємства, в яких серед-
ньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік
не перевищує п’ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалі-
зації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімде-
сяти мільйонів гривень.

У кожній країні використовують певні класифікаційні озна-
ки (критерії) віднесення підприємств до категорії малих. До-
свід зарубіжних країн свідчить, що специфічними ознаками
малих підприємств слід вважати конкретні класифікаційні па-
раметри, що розрізняються і варіюють залежно від національ-
них і регіональних особливостей, галузевої належності та ін-
ших факторів.

У світовій практиці сформувались три основні підходи до ви-
значення малого підприємства — кількісний, якісний та комбіно-
ваний.

У разі використання кількісного підходу застосовують такі
доступні для аналізу критерії, як чисельність працюючих, річ-
ний обсяг продажу, розмір статутного капіталу, балансова вар-
тість активів тощо. Головна перевага кількісного підходу по-
лягає у зручності і порівняній легкості його використання.
Недоліком цього методу є його абсолютність, відсутність тео-
ретичного обґрунтування встановлених меж показників, склад-
ність порівняльного аналізу за галузями промисловості або по
окремих країнах.

За якісного підходу використовуються для аналізу якісні
показники, що базуються на суб’єктивних узагальненнях та
досвіді. До якісних критеріїв належать: персоніфіковане управ-
ління бізнесом, не домінуюче положення на ринку та інші, що
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визначають самостійність підприємця стосовно третіх зовніш-
ніх осіб. Якісні визначення застосовуються не стільки для точ-
ного відокремлення понять малого та великого підприємства,
скільки для здійснення корисних узагальнень, властивих ма-
лим і великим фірмам.

Якісний підхід цікавий, передусім, тим, що мала фірма роз-
глядається не як зменшений варіант великої, а як організація,
діяльність якої якісно відрізняється від діяльності великих
підприємств за такими характеристиками: високою мірою не-
визначеності, потенційно вищою спроможністю до впрова-
дження інновацій, постійним розвитком і більшою адаптивніс-
тю до змін.

Світова практика господарювання поки що не дала універ-
сального визначення малого підприємства і не виробила єди-
них критеріїв щодо малого бізнесу. На практиці найчастіше
використовується комбінований підхід, що полягає у викорис-
танні окремою країною одночасно кількісних та якісних кри-
теріїв.

Отже, мале підприємство — це відносно самостійна форма ор-
ганізації підприємницької діяльності з власними закономірнос-
тями розвитку, які і вирізняють його на тлі середнього та велико-
го бізнесу.

4. До суб’єктів малого підприємництва належать також під-
приємці — фізичні особи — це громадяни, які здійснюють систе-
матичну (зареєстровану) підприємницьку діяльність без статусу
юридичної особи.

Таких суб’єктів малого підприємництва відносять до особли-
вої категорії — так званого дрібного підприємництва. Їхній еко-
номічний інтерес — одержання прибутку — реалізується через
виробництво і продаж продукції, надання послуг, виконання ро-
біт. У процесі своєї діяльності вони вступають у спільні ділові
відносини з клієнтами, а також з іншими суб’єктами ринкової
економіки.

Мале підприємництво як найтиповіша форма організації еко-
номічного життя суспільства в умовах ринкової економіки має як
переваги, так і певні недоліки.

До переваг малого бізнесу належать:
 швидка адаптація до місцевих умов;
 велика незалежність дій; оперативність у прийнятті і вико-

нанні прийнятих рішень;
 відносно невеликі витрати на управління діяльністю;
 великі можливості для реалізації ідей;
 нижча потреба в капіталі; можливість швидко проводити

зміни у виробництві відповідно до потреб ринку;
 висока оборотність власного капіталу.
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Отже, малий бізнес характеризується багатьма перевагами по-
рівняно з великими підприємствами, які мають значний бюро-
кратичний адміністративний апарат. Це зумовлено тим, що спе-
цифіка роботи малих фірм забезпечує їм краще знання своїх по-
стійних клієнтів, яких значно менше, ніж у середніх і великих за
масштабами підприємствах. Завдяки невеликому розміру і мен-
шій кількості клієнтів, вони швидше реагують на зміни попиту
ринку і можуть гнучкіше й оперативніше керувати своїм бізне-
сом.

Поряд із перевагами малому бізнесу притаманні й певні недо-
ліки. Недоліками малого бізнесу є:

 обмеженість фінансових ресурсів;
 висока залежність від ринкової кон’юнктури;
 нестабільність доходів;
 обмежена частка ринку;
 висока вразливість до несприятливих економічних факторів

(інфляції, циклічних коливань, податкового тиску тощо);
 високий рівень ризику втрати власного капіталу та майна;
 залежність від великих компаній;
 труднощі в одержанні додаткових фінансових коштів;
 труднощі найму кваліфікованого персоналу;
 висока частка керівників з низькою компетентністю;
 великі фізичні та психологічні навантаження.
Світовий досвід свідчить, що сектор малого підприємництва є

невід’ємною і найдинамічнішою складовою у структурі суспіль-
ного виробництва в країнах з ринковою економікою.

Малі підприємства сприяють поступовому усуненню залишків
адміністративно-командної системи управління та розвитку рин-
кової економіки країни. Відродження підприємницької діяльності
в Україні — це унікальне явище в нашій історії. Його унікаль-
ність полягає в тому, що підприємницька діяльність виникла і
розвивається не еволюційним шляхом, як у країнах з традицій-
ною ринковою економікою, а в результаті економічної революції,
зламу жорсткої централізованої планової економіки.

2.5. Соціально-економічна роль і значення
підприємництва в структурі
ринкової економіки

Розуміння сутності підприємництва пов’язане також з
визначенням його ролі в економіці різних рівнів системи госпо-
дарювання. Конкретно роль і значення підприємництва в еконо-
мічному розвитку країни можна звести ось до чого.
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По-перше, підприємництво слугує важелем для зміни стру-
ктури економіки. Для підприємців основним спонукальним мо-
тивом є можливість одержання прибутку. Вони майже завжди
концентрують свої дії на розвитку перспективних напрямів гос-
подарської діяльності, віддача від яких може перевищувати сере-
дні показники.

По-друге, розвиток підприємництва створює «поживне се-
редовище» для конкуренції. Забезпечуючи освоєння перспектив-
них виробництв, підприємці сприяють швидкому оновленню
техніко-технологічної бази і номенклатури продукції фірми. Во-
ни стимулюють господарську активність, підтримуючи конкурен-
цію і наявний ринок.

По-третє, підприємництво можна вважати каталізато-
ром економічного розвитку. Цей своєрідний прискорювач істо-
тно впливає на структурну перебудову в економіці; збільшення
обсягів виробництва і надання послуг; стимулювання інвести-
ційної діяльності; підвищення рівня попиту і пропозиції; при-
скорення темпів економічного розвитку національної економіки
в цілому.

По-четверте, підприємництво сприяє економії і раціональ-
ному використанню всіх ресурсів. Діяльність підприємця нероз-
ривно пов’язана з господарським ризиком. Саме ця обставина є
потужним стимулом економії ресурсів, вимагає від підприємця
детального аналізу рентабельності проектів, відповідального ста-
влення до інвестицій, найму робочої сили, раціонального витра-
чання ресурсів.

По-п’яте, підприємництво забезпечує сильнодіючі стимули
до високоефективної праці. У більшості випадків особистості,
котрі мають власний бізнес і завдяки цьому сильніші мотиви, бі-
льше заінтересовані в якісній і продуктивній праці, ніж наймані
працівники. Такий психологічний феномен вільної праці для одер-
жання власного зиску забезпечує ще більший виграш для еконо-
міки в цілому.

Особливе значення в структурі ринкової економіки має мале
підприємництво.

Показниками, які характеризують місце і роль малого підпри-
ємництва в структурі ринкової економіки, є, передусім, такі його
кількісні параметри:

 кількість малих фірм у загальній кількості підприємств;
 зайнятість у секторі малого бізнесу;
 частка у виробництві валового внутрішнього продукту

(ВВП).
Досвід розвинутих країн свідчить (табл. 2.1), що всі вищеза-

значені показники є вагомими і суттєво впливають на соціально-
економічне та політичне життя кожної країни [48].
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Таблиця 2.1
СТАН РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ

Країна
Кількість МСП*
у розрахунку на

1 тис. осіб населення

Частка зайнятих
у МСП до загальної
чисельності, %

Частка МСП
у ВВП, %

США 74,2 54 50—52

Італія 68 73 57—60

Велика Британія 46 49 50—53

Німеччина 37 46 50—54

Франція 35 54 55—62

Японія 49,6 78 52—55

* Примітка: для промислово розвинутих країн наводиться інформація з малих і се-
редніх підприємств (МСП).

Отже, в розвинутих країнах малий бізнес не поступається ве-
ликому за часткою виробленого ВВП. Проте специфіка його еко-
номічного внеску полягає не тільки і не стільки в частці у ВВП,
скільки у виконанні окремих економічних функцій, які не можуть
бути притаманні великим підприємствам. Саме малий бізнес здат-
ний найоперативніше реагувати на кон’юнктуру ринку у такий
спосіб, надавати ринковій економіці необхідну гнучкість.

Роль малого підприємництва в житті суспільства полягає в
тому, що воно: є провідним сектором та найменш бюджетоміст-
ким засобом ринкової економіки; утворює основу дрібнотовар-
ного виробництва; впливає на темпи економічного розвитку,
структуру та якісну характеристику ВВП; здійснює структурну
перебудову економіки, швидку окупність витрат; забезпечує на-
сичення ринку товарами, продуктами та послугами, реалізацію
інновацій; створює додаткові робочі місця; характеризується
високою мобільністю, раціональними формами управління; фор-
мує новий соціальний прошарок — «середній клас»; сприяє по-
слабленню монополізму, розвитку конкуренції; виступає ін-
струментом розв’язання соціальних проблем.

Розглянуті вище прояви значущості підприємницької діяльно-
сті дають змогу зробити загальний висновок. Підприємництво
виконує особливу функцію в економіці і народному господарстві,
сутність якої зводиться до оновлення економічної системи, ство-
рення інноваційного середовища, що спричиняє руйнацію тради-
ційних структур і відкриття шляху до перетворень; зрештою є
тією силою, що прискорює рух економіки на шляху ефективнос-
ті, раціоналізації, бережливості і постійного оновлення.
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Нагромаджений досвід усіх без винятку індустріально-роз-
винених країн з ринковою економікою соціального спрямування
незаперечно підтверджує, що підприємництво — необхідна
умова соціально-економічних перетворень і досягнення еко-
номічного успіху.

2.6. Підприємець як визначальна
особистість у бізнесі

Необхідною передумовою започаткування та здійс-
нення підприємництва є наявність самих підприємців. Постать
підприємця, як основного суб’єкта ринкових відносин, є ключо-
вою у конструкції ринку. Його небезпідставно вважають центра-
льною фігурою у бізнесі та інколи порівнюють з полководцем,
здатним із меншими силами виграти бій у кількісно переважаю-
чого противника.

Багато хто вважає, що єдиною метою підприємця є отримання
прибутку, проте це не так. Справді, кінцевою метою діяльності
підприємця є забезпечення її прибутковості шляхом раціональної
організації праці та використання ресурсів. Діяльність підприєм-
ця спрямована на створення умов задля успішного функціонуван-
ня його бізнесу, виходячи з того, що прибуток не є причиною
здійснення підприємницької діяльності, а лише результатом її ус-
пішного розвитку.

Поняття «підприємець» тісно переплітається з поняттям «гос-
подар». Збіг понять «власник» й «підприємець» характерний, пе-
редусім, для малого, середнього і так званого дрібного підприєм-
ництва. У великому виробництві, як правило, відбувається
диференціація власника й підприємця. Керівник підприємства,
виконуючи підприємницькі функції, може не бути власником,
наприклад, у разі акціонерної форми підприємства. В основі роз-
поділу функцій власника й підприємця лежить відокремлення ка-
піталу-функції від капіталу-власності. Отже, підприємець завжди
є власником певного капіталу і водночас якоюсь мірою менедже-
ром. Разом із тим ототожнювати підприємця з менеджером не
слід — їх функціональна суть різна. З одного боку, підприємниц-
тво ширше управлінської діяльності, а з другого — ефективне
управління під силу не кожному підприємцю.

У теперішніх умовах поняття «підприємець» і «менеджер» не-
рідко збігаються, хоча один із них — власник, а другий — управ-
ляючий бізнесом. На практиці є багато власників, котрі викону-
ють функції менеджерів, але й немало менеджерів стали власни-
ками активів, якими вони раніше управляли.
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Підприємця серед інших людей вирізняють три особливос-
ті: 1) прагнення до незалежності; 2) посилене бажання досягти
мети; 3) схильність до ризику. Підприємці продукують, поста-
вляють і просувають на ринок нові товари або послуги, знахо-
дять нові ресурси або застосовують старі, але по-новому праг-
нуть не лише організувати виробництво, а й підвищити його
ефективність. Вони ладні нести відповідальність за помилки,
так само як і отримувати винагороду в разі успіху. Чимало
підприємців неодноразово зазнавали краху, перш ніж досягти
успіху. Притаманна їм сила духу допомагала розпочинати все
спочатку.

Отже, підприємці — це люди, які беруть на себе ініціативу за-
лучення ресурсів у єдиний процес виробництва, керують підпри-
ємством, запроваджують у виробництво нові технології й беруть
на себе ризик організації справи з метою отримати в перспективі
додатковий дохід. Цей дохід є результатом реалізації особливих
здібностей підприємця виключно раціонально поєднувати факто-
ри виробництва, ґрунтуючись на інноваційному ризиковому під-
ході. Підприємець використовує у виробництві новітню техніку й
технологію, по-новому організує працю, по-іншому керує підлег-
лими. Внаслідок цього індивідуальні витрати виробництва у під-
приємця нижчі від суспільних, на основі яких установлюється
ринкова ціна.

Найважливішим висновком з усього вищезазначеного є розу-
міння того, що успіх будь-якої підприємницької діяльності багато
в чому залежить від здібностей і таланту людини, яка нею займа-
ється. Це, власне, й робить підприємця стрижневою постаттю ри-
нкової економіки.

З’ясовуючи низку якостей, що необхідні підприємцеві, не мо-
жна обійти увагою дослідження японських учених, які на основі
досліджень визначили найважливіші ділові якості особистості
підприємця, а саме:

 постійна готовність до господарського ризику;
 орієнтація у бізнесовій діяльності на максимальну ефектив-

ність виробництва і високу якість товарів;
 рішучість та цілеспрямованість у своїй діяльності;
 намагання бути всебічно інформованим щодо вибраного на-

пряму бізнесу;
 планомірність і чіткість у роботі, реалізації стратегій і так-

тичних рішень;
 здатність переконувати партнерів і встановлювати необхідні

господарські зв’язки;
 незалежність і впевненість у собі, віра у правильність вибо-

ру виду підприємницької діяльності;
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 уміння протистояти будь-якому натиску ззовні, шантажу та
іншим протиправним діям;

 готовність до пошуку нових можливостей, а також ініціати-
вність у власній справі;

 наполегливість у досягненні поставленої мети.
Особисті ділові якості підприємця, безумовно, справляють по-

зитивний вплив на успіх його бізнесової діяльності. Проте треба
бачити й інший бік цієї проблеми. Справжній і відчутний підпри-
ємницький успіх, мабуть, не прийде до людини, яка:

♦ об’єктивно не здатна приймати обґрунтовані рішення;
♦ не вірить у себе, у свою підприємницьку ідею;
♦ ставиться з підозрою до людей і не здатна на повагу й дружбу;
♦ не сприймає чужих думок і пропозицій;
♦ не утруднює себе виваженою аналітичною діяльністю.
Вочевидь, не варто займатися бізнесом людині, яка не схи-

льна до сумлінної праці (просто ледача); не поважає себе, за-
надто впевнена, не любить інших людей, не вміє і не хоче спі-
лкуватися з ними, не готова до самопожертви; не відчуває
необхідності постійно вчитись і поповнювати свої знання; не
має особливого тяжіння до творчої праці та ініціювання нових
ідей і проектів.

Звичайно, перелік позитивних ділових якостей, які варто
розвивати, та шкідливих звичок підприємця, яких треба якнай-
скоріше позбутися, можна було б продовжувати. Але й сказа-
ного досить для підсумку: підприємництвом не варто займати-
ся людині, яка нездатна спиратися на власні сили. Під-
приємництво — це передовсім самостійність і відповідаль-
ність; воно не завжди спирається на значні матеріальні й фі-
нансові ресурси.

Підприємець має бути впевненим у собі та своїх здібностях.
Проте варто стерегтися того, щоб така ділова риса підприємця
не перетворилася у самовпевненість, яка може стати згубною
для нього. Таку небезпеку можна звести до мінімуму, якщо
підприємець буде реально оцінювати себе та навколишню дій-
сність. Реальність вимагає виваженої експертної оцінки під-
приємницького задуму і можливих способів його практичної
реалізації.

У зв’язку з цим стає обов’язковою ще одна вимога до підпри-
ємця: не треба ані поспішати з реалізацією нової ідеї, ані барити-
ся з цим. Вихід із такої суперечливої ситуації може бути лише
один: будь-яка нова ідея має дозріти; треба добре її опрацювати і
побудувати реальну схему її реалізації. Ця робота дуже важлива,
оскільки саме вона є запорукою майбутнього підприємницького
успіху. Постійна підприємницька активність передбачає пошуко-
вий характер діяльності. Ініціативний пошук нових можливостей
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ще задовго до того, коли до таких дій спонукатиме реальна еко-
номічна ситуація, потребує ретельного вивчення і детального
знання підприємницького середовища, визначення нового голо-
вного завдання. При цьому підприємницький успіх значною мі-
рою залежатиме від уміння підприємця розробити якісний бізнес-
план, програму своїх подальших дій.

Підприємець майже ніколи не може реалізувати ідею власни-
ми силами. Домогтися підприємницького успіху зможе той, хто
здатний створити необхідну команду однодумців. У зв’язку з цим
підприємець має швидко і безпомилково розв’язати проблему
пошуку й прийняття на роботу фахівців потрібного профілю і
кваліфікованих робітників із високою культурою праці.

Усе зазначене дає змогу сформулювати важливий висновок:
підприємець є людиною з яскраво вираженими рисами лідера,
здатною впливати на інших людей. Такі здібності ми, звичайно,
характеризуємо через певні поняття: «мати вагу», «мати автори-
тет», «уміти примушувати підкорятися». З цього погляду для
підприємця є важливим досвід спілкування з людьми, вміння
встановлювати й підтримувати особисті контакти. Крім того,
підприємець має бути фізично й емоційно витривалою людиною,
що здатна довго й плідно працювати.

Підприємець має виконувати суспільну функцію, його діяль-
ність необхідна будь-якому суспільству. Діяльність підприємців є
ефективною і корисною. По-перше, він особисто заінтересований
у своїй справі, тому використовує свої знання для розширення
масштабів власного бізнесу і завдяки цьому має більше шансів
досягти успіхів. По-друге, він може швидше і з меншими зусил-
лями задовольнити суспільні потреби і ринковий попит, оскільки
завжди намагається спрогнозувати останній ще на стадії форму-
вання і завдяки цьому отримати певний зиск раніше за своїх кон-
курентів (суперників). По-третє, діяльність підприємця сприяє
тому, що задоволення ринкового попиту відбувається з меншими
втратами для суспільства.

Отже, справжнє підприємництво — це організація виробницт-
ва, а вже потім заробляння грошей, накопичення стартового капі-
талу. У цьому випадку формула бізнесу матиме такий вигляд:
гроші (капітал) — виробництво — товар — більші гроші. Це
означає, що у бізнесі не можна продукувати гроші з нічого, під-
приємництво є наслідком кропіткої праці зі створення підприєм-
ства (фірми) і організації виробництва товарів для ринку. Під-
приємцем має й мусить бути професійно підготовлена людина, а
для цього треба постійно вчитись й збагачуватись практичним
досвідом. Досвід розвинених країн свідчить, що держава стає ба-
гатшою, якщо принаймні 5—7 % її активного населення має на-
хил до підприємництва.
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Питання для самоконтролю:

2.1. Що є спільного у визначенні сутності підприємництва
й бізнесу? Ознаки, за якими розрізняють категорії «підпри-
ємництво» та «бізнес».
2.2. Типи професійної підприємницької діяльності, їх осо-
бливості та сфери реалізації.
2.3. Мале підприємництво як основа ринкової економіки.
2.4. Особливості становлення, тенденції та проблеми роз-
витку малого підприємництва в Україні.
2.5. Об’єктивна необхідність, сутність та напрями держав-
ної підтримки малого підприємництва в Україні.
2.6. Економічне та соціальне значення розвитку підприєм-
ницької діяльності для формування ефективної системи го-
сподарювання.
2.7. Ділові якості особистості підприємця.
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Тема 3

ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ
ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ

Ключові
поняття
і терміни

 статут підприємства;
 колективний договір;
 господарське товариство;
 унітарне підприємство;
 корпоративне підприємство;
 асоціація;
 корпорація;
 консорціум;
 концерн;
 організаційно-правова форма підприємства;
 одноосібне володіння;
 партнерство;
 франчайзинг;
 віртуальне підприємство.

3.1. Правові засади функціонування
підприємств

Правові засади функціонування підприємства — це
сукупність законодавчих, нормативних, директивних та інших
документів, що регулюють права та обов’язки підприємства, які
реалізуються ним у процесі своєї діяльності. Правові засади, ви-
значаючи «правила гри», повинні забезпечувати безперешкодне
та ефективне функціонування підприємницьких структур у рин-
ковій економіці, створювати юридичну базу, гарантувати перспек-
тивність, захищеність і стабільність бізнесу.

Права та обов’язки підприємства формалізовані у різних до-
кументах правового регулювання, нормах цивільного, фінансово-
кредитного, податкового, адміністративного, трудового та інших
галузей чинного законодавства.

За своїм впливом документи правового регулювання діяльно-
сті підприємства поділяють на:

• зовнішні та внутрішні;
• директивні та індикативні;
• нормативні;
• організаційно-розпорядчі;
• консультаційні;
• інформаційні.
Зовнішні документи — це сукупність законодавчих, нормати-

вних і директивних актів, що регламентують основні відносини
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між підприємством і державою, підприємством та іншими юри-
дичними і фізичними особами.
Внутрішні документи — це сукупність документів внутріш-

нього характеру, що розробляються самим підприємством для
внутрішнього користування.
Директивні документи — це сукупність актів обов’язкового

характеру, невиконання яких карається на регіональному, галузе-
вому чи державному рівні. Директивні документи розробляються
вищими керівними органами та доводяться до всіх підлеглих
централізовано.
Індикативні документи — це сукупність документів рекомен-

даційного характеру, виконання яких не є обов’язковим. Здебі-
льшого такі документи відображають бажані норми господарсь-
кого життя підприємства.
Нормативні акти — документи, що відображають обов’язко-

ві норми поведінки працівників підприємства, учасників добро-
вільних об’єднань, максимально допустимі межі витрат ресурсів
тощо.
Організаційно-розпорядчі документи — це здебільшого доку-

менти внутрішнього характеру, що містять накази керівництва.
Консультаційні документи — документи, що розробляються з

метою надання допомоги працівникам різних рівнів у розв’язанні
проблем поточної та перспективної діяльності. Вони можуть роз-
роблятись консалтинговими фірмами чи залученими фахівцями.
Інформаційні документи — це сукупність документів довід-

кового характеру, основною метою яких є інформування відпові-
дальних осіб з того чи іншого питання.

За статусом і рівнем прийняття існують:
1) загальнодержавні документи (Конституція України, Кодекси);
2) законодавчі акти (закони, укази, постанови та розпоря-

дження Верховної Ради і Президента України);
3) правові документи міністерств і відомств;
4) документи правового регулювання діяльності загального

характеру (статут підприємства, колективний договір);
5) документи внутрішнього регулювання.
Конституція України є основним законом держави. Прийнята

на п’ятій сесії Верховної Ради України від 28 червня 1996 року,
вона складається з таких розділів: преамбула; загальні засади;
права, свободи та обов’язки людини і громадянина; вибори, ре-
ферендум; Верховна Рада України; Президент України; Кабінет
Міністрів України, інші органи виконавчої влади; прокуратура;
правосуддя; територіальний устрій України; Автономна Респуб-
ліка Крим; місцеве самоврядування; Конституційний Суд Украї-
ни; внесення змін до Конституції; прикінцеві положення; перехід-
ні положення.
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Господарський кодекс України (16 січня 2003 року №436-IV)
встановлює відповідно до Конституції України правові засади
господарської діяльності (господарювання), яка базується на різ-
номанітності суб’єктів господарювання різних форм власності.
Господарський кодекс України має на меті забезпечити зростання
ділової активності суб’єктів господарювання, розвиток підпри-
ємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного
виробництва, його соціальну спрямованість відповідно до вимог
Конституції України, утвердити суспільний господарський поря-
док в економічній системі держави, сприяти гармонізації її з ін-
шими економічними системами.

Розділи Господарського кодексу України регламентують заса-
ди здійснення господарської діяльності, встановлюють правову
характеристику суб’єктів господарювання, зокрема, визначають
види та організаційно-правові форми підприємств, особливості
створення та функціонування їх об’єднань, регулюють майнові
основи господарювання, містять юридичні норми здійснення зо-
внішньоекономічної діяльності тощо.
Статут — це юридичний документ, яким оформлюється

утворення організацій та підприємств і визначається їх структу-
ра, функції та правове становище. Статути після їх затвердження
підлягають обов’язковій реєстрації в органах державної реєстра-
ції. У статуті зазначається: точна назва підприємства або органі-
зації; назва підприємства або організації, якій створене підприєм-
ство підпорядковане; найменування продукції та робіт, що вико-
нує підприємство; юридичні права та відповідальність підприєм-
ства; розмір статутного фонду; права та обов’язки керівництва
підприємства; порядок звітності про діяльність підприємства; по-
рядок реорганізації та ліквідації підприємства.

У господарській практиці нема єдиних вимог до структури
статуту. В основному він містить такі розділи: 1) загальні поло-
ження; 2) завдання і функції підприємства; 3) виробничо-госпо-
дарська діяльність; 4) майно підприємства; 5) управління підпри-
ємством (права та обов’язки зборів, конференції та дирекції; по-
рядок передання повноважень); 6) організація та оплата праці;
7) звітність і контроль діяльності; 8) зовнішньоекономічна діяль-
ність; 9) внесення змін і доповнень до статуту; 10) реорганізація
та припинення діяльності підприємства.
Колективний договір — це угода між трудовим колективом в

особі профспілки та адміністрацією (власником чи уповноваже-
ним ним органом), що укладається (уточнюється) щорічно і не
може суперечити чинному законодавству України.

Колективним договором регулюються виробничі, трудові та
економічні відносини трудового колективу з адміністрацією
(власником) будь-якого підприємства, яке використовує найману
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працю. Колективний договір, як правило, складається зі вступної
частини, що знайомить трудовий колектив із напрямами розвитку
та вдосконалення виробництва (діяльності), умов праці і соціаль-
но-культурного забезпечення працівників, а також кілька розділів
із конкретними зобов’язаннями адміністрації за основними на-
прямами діяльності колективу.

У колективний договір включають зобов’язання щодо поліп-
шення умов праці та стану довкілля; заходи для забезпечення
зростання продуктивності праці та її оплати, професійної підго-
товки та підвищення кваліфікації кадрів, соціального захисту
працівників підприємства. Особливе місце у колективному дого-
ворі посідають зобов’язання в галузі будівництва житла, будин-
ків відпочинку, санаторіїв, медичних і дошкільних установ, спор-
тивно-оздоровчих комплексів. Колективний договір містить та-
кож окремий розділ, що визначає порядок участі працівників у
використанні прибутку підприємства, якщо таке передбачене
статутом.

Сторони, які уклали й підписали колективний договір, повин-
ні періодично (не менше двох разів на рік) взаємозвітувати про
його виконання на зборах (конференції) трудового колективу.

3.2. Класифікація підприємств
та їх об’єднань

Для забезпечення ефективного господарювання та
кваліфікованого управління підприємствами в ринкових умо-
вах винятково важливою є їх чітка й повна класифікація за пев-
ними ознаками. Достатній перелік видів підприємств можна
забезпечити, користуючись такими ознаками: 1) мета та харак-
тер діяльності; 2) форма власності; 3) національна належність
капіталу; 4) правовий статус і форма господарювання; 5) галу-
зево-функціональний вид діяльності; 6) технологічна й терито-
ріальна цілісність; 7) обсяг виручки та чисельність працівників
(табл. 3.1).

За метою та характером діяльності підприємства поділяють на
комерційні та некомерційні. Діяльність переважної більшості під-
приємств має комерційний характер з одержанням прибутку. До
некомерційних належать здебільшого доброчинні, освітянські,
медичні, наукові та інші організації невиробничої сфери народ-
ного господарства.

Залежно від способу створення (заснування) та формування
статутного фонду в Україні діють унітарні та корпоративні під-
приємства.
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Таблиця 3.1
КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ (ФІРМ) ЗА ПЕВНИМИ ОЗНАКАМИ

Класифікаційна ознака Вид підприємства (фірми)

Мета й характер діяльності • комерційні
• некомерційні

Спосіб створення (заснування) та
формування статутного фонду

• унітарні
• корпоративні

Форма власності майна

• приватні
• колективні
• комунальні
• державні (в т. ч. казенні)
• змішані (об’єднання майна різних
форм власності)

Національна належність капіталу
• національні
• іноземні
• змішані (спільні)

Правовий статус і форма господа-
рювання

• одноосібні
• кооперативні
• орендні
• господарські товариства

Галузево-функціональний вид дія-
льності

• промислові
• сільськогосподарські
• будівельні
• транспортні
• торгові
• виробничо-торгові
• торгово-посередницькі
• інноваційно-впроваджувальні
• лізингові
• банківські
• страхові
• туристичні тощо

Технологічна (територіальна) цілі-
сність і ступінь підпорядкування

• головні (материнські)
• дочірні
• асоційовані
• філії

Обсяг виручки та чисельність пер-
соналу

• великі
• середні
• малі

Унітарне підприємство створюється одним засновником,
який виділяє необхідне майно, формує відповідно до законодав-
ства статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує
статут, розподіляє доходи безпосередньо або через керівника,
який ним призначається, керує підприємством і формує його пер-
сонал на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації
та ліквідації підприємства. Унітарними підприємствами є: держа-
вні; комунальні; підприємства, засновані на власності об’єднання
громадян, релігійної організації або на приватній власності.
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Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома
або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє
на основі об’єднання майна та\або підприємницької чи трудової
діяльності засновників (учасників), їх спільного управління спра-
вами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що
ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі до-
ходів і ризиків підприємства. Корпоративними є кооперативні під-
приємства, підприємства, що створюються у формі господарського
товариства, а також інші підприємства, в тому числі засновані на
приватній власності двох або більше осіб.
Приватними є підприємства, що належать окремим громадя-

нам на правах приватної власності чи суб’єкту господарювання
(юридичній особі).
Колективне — це таке підприємство, що базується на власно-

сті його засновників. Підприємствами колективної власності є
кооперативи, товариства, громадські організації.
Комунальне — підприємство, яке засноване на засадах кому-

нальної власності відповідної територіальної громади.
Державними є підприємства, засновані на державній власності.
До державних належать також так звані казенні підприємства,

тобто підприємства, які не підлягають приватизації. Рішення про
перетворення державного підприємства на казенне приймає Кабінет
Міністрів України за наявності хоча б однієї з таких умов: а) підпри-
ємство провадить виробничу або іншу діяльність, яка відповідно до
чинного законодавства може здійснюватись тільки державним під-
приємством; б) головним споживачем продукції підприємства (по-
над 50 відсотків) є держава; в) підприємство є суб’єктом природних
монополій; г) переважаючим (понад 50 відсотків) є виробництво су-
спільно необхідної продукції (робіт, послуг), яке за своїми умовами
і характером потреб, що ним задовольняються, як правило, не може
бути рентабельним; д) приватизацію майнових комплексів держав-
них підприємств заборонено законом.

За національною належністю капіталу заведено розрізняти та-
кі підприємства (фірми): національні — капітал належить підпри-
ємцям своєї країни; іноземні — капітал є власністю іноземців або
іноземних юридичних осіб; змішані — капітал належить підпри-
ємцям двох або кількох країн; їх реєстрація здійснюється в країні
одного із засновників такого підприємства; якщо метою створен-
ня змішаного підприємства є спільна підприємницька діяльність,
то його називають спільним. Підприємство, в статутному фонді
якого не менш як 10 % становить іноземна інвестиція, визнається
підприємством з іноземними інвестиціями.

Найважливішою є класифікація підприємств (фірм) за право-
вим статусом і формою господарювання. Одноосібне підприємс-
тво є власністю однієї особи або родини; воно несе відповідаль-
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ність за своїми зобов’язаннями всім майном (капіталом). Таке
підприємство може бути зареєстроване як самостійне або як філі-
ал іншого підприємства (фірми). Форму одноосібних підприємств
мають переважно малі за кількістю працівників фірми.
Кооперативні підприємства (кооперативи) — добровільні

об’єднання громадян на основі членства для ведення спільної го-
сподарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх еко-
номічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.

У державному секторі економіки однією з форм підприємниц-
тва є орендні підприємства. Оренда полягає в тимчасовому (на
договірних засадах) володінні й користуванні майном, необхід-
ним орендатору для здійснення підприємницької діяльності.
Об’єктами оренди можуть бути цілісні майнові комплекси дер-
жавних підприємств або їхніх структурних підрозділів (філій, це-
хів, дільниць), а також окремі одиниці майна.

Виокремлювані за цією ознакою господарські товариства є
об’єднаннями юридичних та (або) фізичних осіб. У більшості
країн із ринковою економікою такі товариства залежно від харак-
теру інтеграції (осіб чи капіталу) та міри відповідальності за зо-
бов’язаннями (повна чи часткова) поділяються на повні, з обме-
женою відповідальністю, командитні та акціонерні. В Україні
крім цих видів товариств законодавством передбачено можли-
вість створення товариства з додатковою відповідальністю.

Найрозвинутішою формою господарських товариств є акціо-
нерне товариство. Головним атрибутом такого товариства є ак-
ція — цінний папір без встановленого терміну обігу, який свід-
чить про пайову участь у статутному фонді товариства; підтвер-
джує членство в ньому і право на участь в управлінні ним; дає
учаснику товариства право на одержання частки прибутку у ви-
гляді дивідендів та участь у розподілі майна у разі ліквідації то-
вариства. За існуючою практикою акціонерні товариства бувають
двох видів: відкритого типу, акції яких розповсюджуються через
відкриту передплату та купівлю-продаж на фондових біржах; за-
критого типу, акції котрих можуть розподілятись між засновни-
ками або серед заздалегідь визначеного кола осіб і не можуть
розповсюджуватись шляхом підписки чи купівлі-продажу на біржі.

У вересні 2008 року був прийнятий Закон України «Про акціо-
нерні товариства», згідно з яким акціонерні товариства поділяються
на два типи: публічні та приватні. Склад акціонерів приватного ак-
ціонерного товариства не може перевищувати 100 акціонерів.

Публічне акціонерне товариство може здійснювати публічне
та приватне розміщення акцій.

Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки прива-
тне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами приват-
ного акціонерного товариства рішення про здійснення публічного
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розміщення акцій, то до статуту  товариства вносять відповідні змі-
ни, в тому числі про зміну типу товариства з приватного на публічне.

Зміна типу товариства з приватного на публічне або з публіч-
ного на приватне не є його перетворенням.

Акціонерне товариство може бути створене однією особою чи
може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціоне-
ром усіх акцій товариства.

Акціонерна форма господарювання має істотні переваги: фінан-
сові — створює механізм оперативної мобілізації великих за обся-
гом інвестицій і регулярного одержання доходу у вигляді дивідендів
на акції; економічні — акціонерний капітал сприяє встановленню
гнучкої системи виробничо-господарських зв’язків, опосередкова-
них перехресним або ланцюговим володінням акціями; соціальні —
акціонування є важливою формою роздержавлення власності під-
приємств будь-яких розмірів, перетворення найманих працівників
на власників певної частки майна підприємства.

Технологічну і територіальну цілісність мають так звані мате-
ринські (головні) підприємства або фірми. Особливістю їхньої дія-
льності є те, що вони контролюють інші фірми. Залежно від розміру
капіталу, що належить материнській (головній) фірмі, а також пра-
вового статусу і ступеня підпорядкованості, підприємства, які пере-
бувають у сфері впливу головної фірми, можна підрозділити на до-
чірні, асоційовані та філії. Дочірнє підприємство (компанія) —
юридично самостійне організаційне утворення, що здійснює комер-
ційні операції і складає звітний баланс; проте материнська фірма
суворо контролює діяльність усіх своїх дочірніх компаній, оскільки
володіє контрольним пакетом їхніх акцій. Асоційоване підприємст-
во є формально самостійним, але з огляду на різні причини воно за-
лежить від головної фірми і мусить підпорядкуватися її стратегіч-
ним цілям. На відміну від дочірніх та асоційованих підприємств
філія не користується юридичною і господарською самостійністю,
не має власного статуту та балансу, діє від імені і за дорученням го-
ловного підприємства, має однакову з ним назву. Майже весь акці-
онерний капітал філії належить материнській фірмі.

З-поміж суб’єктів господарської діяльності окремо виділяють
малі підприємства, що становлять основу малого бізнесу. Крите-
рії визначення малих підприємств розглянуто вище (п. 2.4).
Великими визнаються такі підприємства, в яких середньооблі-

кова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік пере-
вищує 1000 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції
(робіт, послуг) за рік перевищує суму, еквівалентну 5 млн євро за
середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні.

Усі інші підприємства вважаються середніми.
Класифікація підприємств (фірм) за галузево-функціональним

видом діяльності здебільшого є зрозумілою із самої назви окремих
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їх видів. Пояснення потребують хіба що лізингові підприємства. У
світовій економіці під такою назвою фігурують міжнародні оренд-
ні фірми-продуценти, які за відповідну плату здають в оренду то-
вари споживчого призначення, обчислювальну техніку, різномані-
тне технологічне устаткування, транспортні засоби тощо.

Згідно з чинним законодавством в Україні можуть створюва-
тися і функціонувати два типи об’єднань підприємств та органі-
зацій (інтеграційних утворень): 1) добровільні; 2) інституціональні.

Підприємства (організації, фірми) мають право на добровіль-
них засадах об’єднувати свою науково-технічну, виробничу, ко-
мерційну та інші види діяльності, якщо це не суперечить чинно-
му антимонопольному законодавству. Як свідчить світовий і
вітчизняний досвід господарювання за умов ринкової економіки,
підприємства та інші первинні суб’єкти господарювання можуть
створювати різні за принципами й цілями добровільні об’єднан-
ня, а саме (рис. 3.1):

● асоціація — найпростіша форма договірного об’єднання
підприємств (фірм, компаній, організацій) з метою постійної ко-
ординації господарської діяльності шляхом централізації однієї
або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спе-
ціалізації і кооперації виробництва, організації спільних вироб-
ництв на основі об’єднання учасниками фінансових та матеріаль-
них ресурсів для задоволення переважно господарських потреб
учасників асоціації. Керуючі органи асоціації не мають права
втручатися у виробничу та комерційну діяльність будь-якого з її
учасників (членів);

● корпорація — договірне об’єднання суб’єктів господарю-
вання на засадах інтеграції їхніх науково-технічних, виробничих і
комерційних інтересів, із делегуванням окремих повноважень для
централізованого регулювання діяльності;

● консорціум — тимчасове статутне об’єднання промислового
й банківського капіталу для досягнення загальної мети (напри-
клад, здійснення спільного великого господарського проекту).
Учасниками консорціуму можуть бути державні і приватні фір-
ми, а також окремі держави (наприклад, Міжнародний консорці-
ум супутникового зв’язку);

● концерн — форма статутного об’єднання підприємств (фірм)
на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасни-
ків об’єднання, з централізацією функцій науково-технічного і
виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоеко-
номічної та іншої діяльності. За сучасних умов значно розширю-
ється мережа міжнародних концернів;

● картель — договірне об’єднання підприємств (фірм) пере-
важно однієї галузі для здійснення спільної комерційної діяльно-
сті — регулювання збуту виготовленої продукції;
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Рис. 3.1. Форми добровільних об’єднань підприємств
(фірм, компаній) та організацій

● синдикат — організаційна форма існування різновиду кар-
тельної угоди, що передбачає реалізацію продукції учасників че-
рез створюваний спільний збутовий орган або збутову мережу
одного з учасників об’єднання. Так само може здійснюватись за-
купівля сировини для всіх учасників синдикату. Така форма
об’єднання підприємств є характерною для галузей з масовим
виробництвом однорідної продукції;

● трест — монополістичне об’єднання підприємств, що ра-
ніше належали різним підприємцям, в єдиний виробничо-гос-
подарський комплекс. При цьому підприємства повністю втра-
чають свою юридичну і господарську самостійність, оскільки ін-
тегруються всі напрями їхньої діяльності;

● холдинг (холдингова компанія) — суб’єкт господарювання,
який володіє контрольними пакетами акцій інших підпри-
ємств. Між холдинговою компанією та підприємствами вста-
новлюються відносини контролю. Об’єднані у холдингу
суб’єкти мають юридичну й господарську самостійність. Проте
право вирішення основних питань їхньої діяльності належить
холдинговій компанії.

● фінансова група — об’єднання юридично та економічно са-
мостійних підприємств (фірм) різних галузей народного госпо-
дарства. На відміну від концерну на чолі фінансових груп стає
один банк (або кілька), який розпоряджається капіталом підпри-
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ємств (фірм, компаній), що входять до складу фінансової групи,
координує усі сфери їхньої діяльності.

Нині основними формами добровільних об’єднань підпри-
ємств (фірм, організацій) дедалі більше стають концерни, корпо-
рації та фінансові (промислово-фінансові) групи.

В Україні поряд із добровільними створюються і функціонують
так звані інституціональні об’єднання, діяльність яких започатко-
вується в директивному порядку міністерствами (відомствами) чи
безпосередньо Кабінетом Міністрів України. До таких належать
виробничі, науково-виробничі (науково-технічні), виробничо-
торговельні та інші подібні об’єднання (комплекси, центри), що
інтегрують стадії створення (проектування), продукування, реалі-
зації та післяпродажного сервісного обслуговування виробів три-
валого використання. У народному господарстві України функціо-
нують потужні державні корпорації, створені на базі колишніх
вузькогалузевих міністерств. Інституціональні міжгалузеві об’єд-
нання підприємств та організацій створюються і діють під різно-
манітними офіційними назвами в агропромисловому комплексі,
будівництві, житлово-комунальному господарстві та інших взає-
мозв’язаних секторах економіки України. До таких інтеграційно-
організаційних утворень застосовуються економічні методи
управління корпоративного характеру, які належно корелюють із
методами управління первинними ланками (підприємствами, фір-
мами, компаніями) відповідних виробничо-господарських систем.

За рішенням Кабінету Міністрів України може створюватись
промислово-фінансова група — об’єднання підприємств на пев-
ний строк з метою реалізації державних програм розвитку пріо-
ритетних галузей виробництва і структурної перебудови еконо-
міки України, включаючи програми згідно з міжнародними дого-
ворами України, а також із метою виробництва кінцевої продукції.

3.3. Організаційно-правові форми підприємств

Будь-яка підприємницька діяльність здійснюється в рамках
певної організаційної форми. Організаційно-господарською оди-
ницею бізнесу є підприємство (компанія, фірма, організація,
установа тощо) — це загальна назва будь-якого суб’єкта госпо-
дарювання. Вона віддзеркалює лише той факт, що підприємство
або організація має права юридичної особи, проте ці права не ві-
дображають організаційно-правового статусу підприємства. То-
му, окрім назви підприємства, для будь-якого підприємця важли-
во обрати конкретну організаційно-правову форму своєї діяль-
ності, тобто зафіксовану нормами права єдність організаційних
та економічних засад діяльності суб’єкта господарювання.
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Організаційно-правова форма підприємства — це система
норм, які визначають:

― по-перше, відносини цього підприємства з державою, ін-
шими фізичними та юридичними особами;

― по-друге, відносини між партнерами (власниками) цього
підприємства.

Найважливішими ознаками, що визначають різні організацій-
но-правові форми підприємства, є:

― місія і цілі, які ставить перед собою підприємець (група
підприємців), і шляхи їх досягнення в певному соціально-еконо-
мічному середовищі;

― чисельність учасників створюваного суб’єкта господарю-
вання;

― спосіб формування стартового капіталу;
― джерела майна як матеріальної основи господарської діяльності;
― межі майнової (матеріальної) відповідальності;
― методи здійснення виробничо-господарської діяльності;
― організаційна структура та методи управління підприємством;
― спосіб розподілу прибутку та збитків;
― законодавча і нормативно-технічна база, що регламентує

створення, функціонування та ліквідацію діяльності суб’єкта го-
сподарювання.

Прийняття рішення про вибір організаційно-правової форми
підприємства залежить від багатьох факторів. До визначальних
чинників слід віднести:

■ відповідальність (необмежена, обмежена, необмежена одних
та обмежена решти засновників);

■ оподаткування (податки фізичних, юридичних осіб, подвій-
не оподаткування);

■ потреби у фінансових коштах (власних, позикових);
■ можливості зростання (передбачувана тривалість функціо-

нування фірми);
■ управлінські здібності підприємця (команди менеджерів фірми);
■ можливість зміни власника (залучення до бізнесу третіх осіб);
■ оперативність управління (швидкість реагування на зміни

зовнішнього середовища компанії);
■ труднощі у разі ліквідації (складність адміністративних про-

цедур у випадку припинення бізнесу).
З урахуванням усіх цих чинників підприємець поступово при-

ймає рішення за такими напрямами:
1) визначення достатнього рівня та обсягу необхідних прав і

обов’язків залежно від поставлених цілей і завдань, а також місії
підприємства;

2) вибір процедури та способу створення статутного фонду
нового підприємства (організації);
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3) обґрунтування організаційної структури підприємства та
формування системи управління створюваним бізнесом;

4) узгодження обраних напрямів із господарським законодав-
ством.

Світовий досвід дає змогу виділити три класичні форми орга-
нізації та функціонування бізнесу: одноосібне володіння, парт-
нерство (товариство), корпорація.
Одноосібне володіння — це така організаційна форма, за якої

власником бізнесу є фізична особа або сім’я. Одноосібне воло-
діння пов’язане з індивідуальною підприємницькою діяльністю,
яка здійснюється від свого імені, на власний ризик і спрямована
на отримання певного прибутку. Тобто при виборі цієї організа-
ційної форми підприємець несе повну, необмежену відповідаль-
ність за результати діяльності і водночас є власником усього
прибутку від свого бізнесу.

До переваг одноосібного володіння належать:
― простота заснування та припинення (ліквідації) бізнесу;
― невеликі витрати на заснування та реєстрацію;
― спрощена схема оподаткування;
― повна самостійність, незалежність та оперативність під-

приємницьких дій;
― високий рівень мотивації до ефективного ведення бізнесу;
― конфіденційність діяльності.
Недоліками одноосібного володіння є:
― складність отримання великих за обсягами кредитів;
― повна відповідальність за зобов’язаннями, що виникають у

процесі підприємницької діяльності;
― низький рівень спеціальних знань у різних питаннях управ-

ління та господарської діяльності;
― невизначеність строків функціонування;
― значні фізичні та психологічні навантаження.
Партнерство (товариство) — це підприємство, створене на за-

садах угоди про об’єднання майна та фінансових ресурсів двох або
більше окремих фізичних чи юридичних осіб за умови розподілу
ризику, прибутку і збитків на основі рівності, спільного контролю
результатів діяльності та безпосередньої участі у її здійсненні.

До переваг партнерств відносять такі:
― фінансова незалежність і збільшення фінансових можливо-

стей за рахунок об’єднання капіталу кількох партнерів;
― можливість отримання значних за обсягами банківських

кредитів;
― свобода та оперативність господарської діяльності;
― зростання ефективності функціонування бізнесу за рахунок

спеціалізації партнерів на окремих аспектах управління та госпо-
дарської діяльності.
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До недоліків партнерств належать:
― необхідність спільної відповідальності за збитки товарист-

ва у разі неефективних дій одного із партнерів;
― можливість особистих конфліктів і неузгодженість у діях

партнерів;
― складність у процесі розподілу прибутку;
― складність адміністративних процедур у випадку припи-

нення чи ліквідації бізнесу.
У світовій практиці під корпорацією розуміють форму органі-

зації бізнесу, коли власниками компанії є акціонери (пайовики),
які відповідають за її зобов’язаннями лише в межах капіталу, інве-
стованого в акції (паї) корпорації. Тобто корпорація є юридичною
особою, яка самостійно, окремо від власників, здійснює певний
вид бізнесу. Фінансова заінтересованість акціонерів від інвесту-
вання в корпорацію полягає в отриманні дивідендів із її прибутків.
Особливістю корпорації є поділ функцій, власності, контролю та
управління між акціонерами і найманими менеджерами. Слід за-
уважити, що в Україні зазначеним вище характеристикам значною
мірою відповідає акціонерне товариство, а корпорацією називають
вид об’єднання підприємств.

До переваг корпорації належать:
― широкі можливості залучення капіталу для здійснення дія-

льності;
― можливість мобілізації фінансових ресурсів як за рахунок

банківських кредитів, так і за рахунок інструментів фондового
ринку (цінних паперів);

― можливість постійного розвитку господарської діяльності;
― невисокий ризик збитків акціонерів, що може компенсува-

тись за рахунок вкладення капіталу в акції інших корпорацій;
― чітка орієнтація на довгострокове функціонування бізнесу;
― можливість швидкої зміни існуючих і залучення нових

власників на основі простої процедури купівлі-продажу акцій.
До недоліків корпорацій відносять:
― складність розподілу окремих функцій контролю та управ-

ління між акціонерами і менеджерами корпорації;
― високий рівень податків і застосування процедури подвій-

ного оподаткування прибутку корпорації та дивідендів акціонерів;
― значні засновницькі витрати;
― конфліктність інтересів між окремими групами акціонерів.
Сутнісні характеристики, переваги та недоліки окремих кла-

сичних організаційних утворень наведено в табл. 3.2.
Види та організаційні форми підприємств в Україні визнача-

ються Господарським кодексом. Вибір організаційно-правової
форми ведення підприємницької діяльності здійснюється підпри-
ємцем самостійно.
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Залежно від правового положення суб’єктів, підприємницька
діяльність в Україні може здійснюватись як:

1) індивідуальне підприємництво фізичних осіб;
2) підприємництво юридичних осіб.
Індивідуальна підприємницька діяльність фізичних осіб без

створення юридичної особи є найпростішою формою підприєм-
ництва. Вона здійснюється особою від свого імені, за власною
ініціативою та на свій ризик. Індивідуальна підприємницька дія-
льність фізичних осіб історично та логічно передує формуванню
та розвитку складніших форм підприємництва. До суб’єктів ін-
дивідуального підприємництва належать фізичні особи—під-
приємці, які пройшли державну реєстрацію підприємницької діяль-
ності.

Підприємницька діяльність зі створенням юридичної особи
може здійснюватись у різних організаційно-правових формах.

Державна реєстрація нових суб’єктів господарювання в Украї-
ні згідно з Державним класифікатором сьогодні здійснюється в
основних організаційно-правових формах, наведених у табл. 3.3.

Таблиця 3.3
ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ СУБ’ЄКТІВ

ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Форма суб’єкта
господарювання Коротка характеристика

Підприємства

Приватне підпри-
ємство

підприємство, що діє на основі приватної власності
одного або кількох громадян, іноземців, осіб без гро-
мадянства та його (їхньої) праці чи з використанням
найманої праці. Приватним є також підприємство, що
діє на основі приватної власності суб’єкта господарю-
вання — юридичної особи

Державне підпри-
ємство

підприємство, що діє на основі державної власності

Казенне підприєм-
ство

підприємство, створене за рішенням Кабінету Мініст-
рів України. У рішенні про створення казенного під-
приємства визначаються обсяг і характер основної ді-
яльності підприємства, а також орган, до сфери
управління якого входить підприємство, що створю-
ється. Реорганізація і ліквідація казенного підприємс-
тва проводяться за рішенням органу, до компетенції
якого належить створення цього підприємства

Комунальне під-
приємство

Підприємство, що діє на основі комунальної власності
територіальної громади
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Продовження табл. 3.3

Форма суб’єкта
господарювання Коротка характеристика

Дочірнє підприєм-
ство

підприємство, єдиним засновником якого є інше під-
приємство

Іноземне підпри-
ємство

унітарне або корпоративне підприємство, створене за
законодавством України, що діє виключно на основі
власності іноземців або іноземних юридичних осіб,
або діюче підприємство, придбане повністю у влас-
ність цих осіб. Іноземні підприємства не можуть ство-
рюватись у галузях, визначених законодавством, що
мають стратегічне значення для безпеки держави

Підприємство
об’єднання грома-
дян

унітарне підприємство, засноване на власності
об’єднання громадян, для здійснення господарської
діяльності з метою виконання їх статутних завдань.
Засновником такого підприємства є відповідне
об’єднання громадян, що має статус юридичної особи,
а також їх об’єднання (спілки) у разі, якщо їх стату-
том передбачено право заснування підприємств

Підприємство спо-
живчої кооперації

унітарне або корпоративне підприємство, утворене
споживчим товариством (товариствами) або спілкою
(об’єднанням) споживчих товариств з метою здійс-
нення статутних цілей цих товариств, спілок
(об’єднань)

Господарські товариства

Акціонерне това-
риство

товариство, яке має статутний фонд, поділений на ви-
значену кількість акцій однакової номінальної вартос-
ті, несе відповідальність за зобов’язаннями тільки
майном товариства

Відкрите акціонер-
не товариство

вид акціонерного товариства, акції якого можуть роз-
повсюджуватися шляхом відкритої підписки та купів-
лі-продажу на біржах

Закрите акціонерне
товариство

вид акціонерного товариства, акції якого розподіля-
ються між засновниками і не можуть розповсюджува-
тися шляхом підписки, купуватись та продаватись на
біржах

Державна акціоне-
рна компанія (то-
вариство)

акціонерне товариство, державна частка у статутному
фонді якого перевищує п’ятдесят відсотків чи стано-
вить величину, яка забезпечує державі право виріша-
льного впливу на господарську діяльність цієї компа-
нії
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Закінчення табл. 3.3

Форма суб’єкта
господарювання Коротка характеристика

Товариство з об-
меженою відпові-
дальністю

господарське товариство, що має статутний фонд, по-
ділений на частки, розмір яких визначається установ-
чими документами, і несе відповідальність за своїми
зобов’язаннями лише своїм майном

Товариство з додат-
ковою відповідаль-
ністю

товариство, статутний фонд якого поділено на частки
визначених установчими документами розмірів. Уча-
сники такого товариства відповідають за його борга-
ми своїми внесками до статутного фонду, а за недо-
статністю цих сум — додатково належним їм майном
в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до
внеску кожного учасника

Повне товариство товариство, всі учасники якого займаються спільною
підприємницькою діяльністю і несуть солідарну від-
повідальність за зобов’язаннями товариства усім
своїм майном

Командитне това-
риство

товариство, в якому разом з одним або більшою кіль-
кістю учасників, які здійснюють від імені товариства
підприємницьку діяльність і несуть відповідальність
за зобов’язаннями товариства всім своїм майном, є
один або більше учасників, відповідальність яких об-
межується вкладом у майні товариства

Кооперативи

Виробничий коопе-
ратив

кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фі-
зичних осіб для спільної виробничої або іншої госпо-
дарської діяльності з метою одержання прибутку на
засадах їх обов’язкової трудової участі та об’єднання
майнових пайових внесків, участі в управлінні під-
приємством та розподілу доходу між членами коопе-
ративу відповідно до їхньої участі у діяльності

Обслуговуючий
кооператив

кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фі-
зичних та (або) юридичних осіб для надання послуг
переважно членам кооперативу, а також іншим осо-
бам з метою провадження їх господарської діяльності.
Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим
особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків за-
гального обороту кооперативу

У господарській практиці виділяють гібридні організаційні
форми бізнесу, які поєднують переваги основних (класичних)
форм. До них належить, зокрема, франчайзинг.
Франчайзинг — угода, за якою виробник чи одноосібний роз-

повсюджувач продукту або послуги, захищених торговою мар-
кою, дає ексклюзивні права щодо поширення на певній території
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своєї продукції незалежним роздрібним торговцям в обмін на
одержання від них платежів — роялті.

Франчайзинг як гібридна форма господарської діяльності по-
єднує елементи ліцензійних угод на право володіння товарним
знаком та дистриб’юторських угод, які пов’язані з виключним
правом на реалізацію товарів і послуг на договірній основі.

Суть франчайзингу, як особливої форми господарювання,
полягає у такому: незалежна крупна компанія (франчайзер),
яка виробляє продукцію (надає послуги), передає право вико-
ристовувати свій товарний знак іншому підприємству (фран-
чайзі) в обмін на зобов’язання виготовляти або продавати про-
дукцію цієї незалежної фірми (надавати такі самі послуги).
Співробітництво між франчайзером і франчайзою відбувається
на основі укладеного договору (франшизної угоди), в результа-
ті якої франчайзер надає право франчайзі використовувати то-
варний знак, знак обслуговування, вивіску і особливості тех-
нології шляхом чітко визначеного способу експлуатації та під
відповідним контролем.

Розрізняють три основні види франчайзингу.
Товарний (торговий) франчайзинг, який передбачає взаємо-

відносини сторін франчайзингу у сфері торгівлі. У цьому випадку
франчайзер передає франчайзі ексклюзивне право на реалізацію
під торговим знаком франчайзера його продукції на певній тери-
торії.
Виробничий франчайзинг передбачає відносини, які надають

право франчайзі на виробництво та збут під торговим знаком
франчайзера продукції з використанням сировини, матеріалів та
технологій, які поставляються франчайзером.
Діловий франчайзинг передбачає взаємовідносини у сфері об-

слуговування, навчання та громадського харчування, коли фран-
чайза створює і розвиває бізнес на основі моделі та за участі фра-
нчайзера, з використанням його технологій, ноу-хау, товарного
знака та набутого досвіду.

Швидке зростання ролі інформаційних технологій, викорис-
тання Інтернету, поширення і розвиток засобів телекомунікації
зумовили появу такої сучасної організаційної форми ведення біз-
несу, як віртуальне підприємство.

Віртуальне підприємство — це співтовариство територіально
роз’єднаних фірм чи співробітників, що обмінюються продукта-
ми праці і спілкуються винятково через електронні засоби за мі-
німального або цілком відсутнього особистого контакту. По суті
віртуальне підприємство — це нова форма економічної організа-
ції суб’єктів господарювання, які об’єднують свої зусилля для
надання певної послуги, що традиційно надавалась одним під-
приємством (рис. 3.2).
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Постачальники

Контракти

Замовлення

Виробництво

Дистрибуція

Контракти

Клієнти

Постачальник-виробник

Інтернет

Виробник-клієнт
Інтернет

Засоби
телекомунікації

Інтернет

Рис. 3.2. Структура віртуального підприємства

Питання для самоконтролю:

3.1. Основні види документів правового регулювання дія-
льності підприємства.
3.2. Структура та зміст статуту підприємства.
3.3. Класифікація видів підприємств.
3.4. Характеристика основних видів добровільних та інсти-
туційних об’єднань підприємств.
3.5. Ознаки організаційно-правової форми підприємства.
3.6. Класичні форми організації та функціонування бізнесу.
3.7. Сучасні гібридні форми організації бізнесу.
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ÐÈÍÊÎÂÅ ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÅ
ÔÓÍÊÖ²ÎÍÓÂÀÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

Цей розділ присвячено дослідженню поведінки підприємства в
умовах розвиненого ринкового середовища. Він базується на
опануванні матеріалу попередніх тем і допомагає поглибити
знання про підприємства органічного типу, що максимально
відповідають динамічним змінам сучасного ринку.
Структурно розділ включає логічно поєднані теми, в яких ви-
світлюються такі ключові питання:
• суть та особливості середовища господарювання підпри-
ємства, його структура, методи оцінювання і вплив на діяль-
ність суб’єкта господарювання;
• сутність, функції, форми та структура ринку, а також
принципи поведінки суб’єктів господарювання на ньому;
• визначення і класифікація товарів та товарних ринків;
• вимірювання обсягу товарної, валової, чистої та реалізова-
ної продукції;
• сучасні концепції, різновиди, системи маркетингу;
• організація маркетингової діяльності підприємства;
• методичний інструментарій оцінювання та прогнозування
попиту на продукцію (послуги);
• складові та технологія розроблення товарної політики під-
приємства;
• бренд, брендинг, неймінг та інструменти створення іміджу
товару на ринку;
• ціна та ціноутворення, різновиди цінової політики під-
приємства.

Будь-яка комерція — це спроба
передбачити майбутнє.

С. Батлер

Думай, перш ніж вкладати гроші,
і не забувай думати, коли вже вклав їх.

Ф. Дойл
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Тема 4

СЕРЕДОВИЩЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ПІДПРИЄМСТВ

Ключові
поняття
і терміни

 середовище господарювання підприємства;
 моделі середовища господарювання підприємства;
 зовнішнє (макро-) середовище;
 проміжне (мезо-) середовище;
 внутрішнє (мікро-) середовище;
 фактори макросередовища;
 складові мезо- та мікросередовища;
 PEST-аналіз;
 ринок;
 інфраструктура ринку;
 конкуренція;
 ринкові структури;
 досконала конкуренція;
 монополія;
 монополістична конкуренція;
 олігополія

4.1. Середовище господарювання підприємства:
поняття, компоненти та вплив
на діяльність суб’єкта господарювання

Сучасні підприємства розвиваються в умовах приско-
реного зростання складності внутрішньофірмових і, особливо,
зовнішніх відносин. За таких умов однією з найважливіших про-
блем управління є збереження та посилення конкурентоспромож-
ності суб’єктів господарювання, які змушені постійно адаптува-
тися до змін, пов’язаних з економічними реформами.

Традиційно уявлення про благонадійне підприємство, яке ус-
пішно функціонує і розвивається, мали вигляд монолітної, стій-
кої і централізовано керованої організації. Запорукою ефективно-
сті й успішності її вважалася стабільність. Проте ці судження
виявилися непридатними для сучасного середовища господарю-
вання і поступилися місцем новій управлінській парадигмі.
Остання допускає уявлення про розвиток підприємства органіч-
ного типу, які максимально відповідають динамічним змінам су-
часного ринку. Підприємницьке середовище характеризується
постійним зростанням невизначеності і ризиками внаслідок при-
йняття неадекватних управлінських рішень, а також посиленням
та урізноманітненням форм конкуренції, що трансформує його із
стійкого в турбулентне.

У широкому розумінні, середовище господарювання підпри-
ємства — це сукупність умов і факторів, які впливають на його
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розвиток, зумовлюють необхідність своєчасного прийняття рі-
шень, спрямованих на пристосування до них.

Оцінюванню впливу на підприємство середовища його госпо-
дарювання приділяли увагу вчені різних наукових течій. У ре-
зультаті виокремлено кілька моделей середовища господарюван-
ня підприємств, опис яких наведено в табл. 4.1.

Таблиця 4.1
МОДЕЛІ СЕРЕДОВИЩА ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Назва моделі Змістова характеристика

Модель галу-
зевої структу-
ри або п’яти
конкурентних
сил

ця модель — одна з перших фундаментальних уявлень про
зовнішнє середовище підприємства, яке ототожнюється з га-
луззю, в якій працює фірма. Галузеве середовище складається
з визначених «конкурентних сил», що можуть загрожувати
фірмі або надавати можливості для її розвитку.
Недолік моделі — неможливість урахування негалузевих
впливів на організацію

Модель пізна-
вальних систем
(прийняття рі-
шень)

ця модель побудована на припущенні, що діюча на підприєм-
стві система прийняття рішень дає змогу керівництву мати за-
гальне уявлення про зовнішнє середовище і використовувати
його під час вибору корпоративних стратегій.
Недолік моделі — керівництво приймає стратегічні рішення
більшою мірою на основі інформації про теперішній стан зо-
внішнього середовища, без оцінювання можливих його змін

Модель сфери
дії організації

в основу моделі покладено концепцію «неієрархічності» зов-
нішнього середовища підприємства. Особливість її в тому, що
в ній немає чітких припущень стосовно структури зовнішньо-
го середовища. Загальне припущення зводиться до того, що
зовнішнє середовище складається із взаємозалежних елемен-
тів, що не підпорядковуються один одному, але так або інак-
ше впливають на формування цілей, загальний стан і розподіл
ресурсів, а також на «імідж» підприємства.
Недолік моделі — нема чіткого образу зовнішнього середо-
вища, що ускладнює його сприйняття та оцінювання

Ієрархічна
модель

У цій моделі зовнішнє середовище розглядається як ієрархіч-
на дворівнева структура, що складається із зовнішнього шару
організації — «середовища завдань», в яке входять організа-
ції, що впливають на визначення і досягнення її цілей, та «за-
гального середовища», яке розміщене за межами цього зов-
нішнього шару.
Недолік моделі — динамічність моделі у зв’язку з
розв’язанням завдань різного рівня складності не дозволяє
виокремити складові та межі «середовища завдань» і «загаль-
ного середовища»

Екологічна
модель

ця модель побудована за ієрархічною концепцією і відобра-
жає характер ресурсів, що використовує підприємство, та їх
розподіл. При цьому береться до уваги, що розвиток підприємст-
ва обмежується наявними ресурсами, за які точиться конкурент-
на боротьба між підприємствами однієї галузі. Цю модель вико-
ристовують для обґрунтування ресурсних стратегій.
Недолік моделі — обмежена сфера використання
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Розглянуті моделі середовища господарювання підприємства
не вичерпують усієї різноманітності застосовуваних підходів, од-
нак охоплюють основні напрями визначення їх змісту.

Поширена сьогодні компромісна концепція будови середови-
ща господарювання підприємства всебічно поєднує економічні,
технологічні, соціальні та політичні впливи на його діяльність,
особливості взаємодії суб’єкта господарювання з його партнера-
ми, конкурентами, споживачами і т. ін. Згідно з цією концепцією
існує зовнішнє (макро-), проміжне (мезо-) та внутрішнє (мікро-)
середовища підприємства.

На рис. 4.1 наведено будову середовища господарювання під-
приємства відповідно до компромісної концепції.

Рис. 4.1. Середовище господарювання підприємства
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Зовнішнє (макро-)середовище — це сукупність факторів, які
формують довгострокову результативність діяльності підприємства
і на які воно не може впливати взагалі або має незначний вплив.

Проміжне (мезо-)середовище — це сукупність факторів, які
формують довгострокову результативність діяльності підприємс-
тва і на які воно може впливати через встановлення ефективних
комунікацій.

Внутрішнє (мікро-)середовище — це сукупність факторів,
що формують довгострокову результативність підприємства і пе-
ребувають під безпосереднім контролем його власників, керівни-
ків і працівників.

4.2. Фактори макросередовища підприємства

Загальніше визначення зовнішнього середовища мо-
жна дати, охарактеризувавши його як сукупність господарських
суб’єктів, економічних, суспільних і природних умов, національ-
них і міждержавних інституційних структур та інших, зовнішніх
щодо підприємства умов і чинників.

М. Мескон, М. Альберт та Ф. Хедоурі виділяють такі характе-
ристики зовнішнього середовища [100]:

 взаємозалежність факторів — сила, з якою зміни одного
фактора впливають на інші фактори;

 складність — кількість та різноманіття факторів, що здійс-
нюють значний вплив на підприємство;

 невизначеність — відносна кількість інформації в середо-
вищі і невпевненість у її точності.

Цікаві характеристики, або, як він їх називає, розмірності, на-
дає зовнішньому середовищу Г. Олдріч:

1. Місткість зовнішнього середовища, яка передбачає «багат-
ство» або «убогість» за рівнем наявних ресурсів для підприємства.

2. Однорідність—неоднорідність. Багато організацій намага-
ються зробити середовище одноріднішим, обмежуючи кількість
видів продуктів, клієнтів, що обслуговуються, своїх ринків тощо,
оскільки однорідне середовище простіше для підприємства, тому
що можна розробити відповідні стандартні засоби.

3. Стабільність—нестабільність середовища. Стабільність
створює можливості для стандартизації. Нестабільність веде до
непередбаченості. Зовнішнє середовище може бути тривалий час
стабільним, а потім радикально перетворюватися.

4. Концентрація—розсіювання зовнішнього середовища. Ма-
ється на увазі розподіл його елементів у межах одного регіону
або на великій території. Підприємству легше працювати в кон-
центрованішому середовищі.
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5. Ступінь впливу на сферу діяльності. Це міра, за якою пре-
тензії підприємства на ту чи іншу діяльність або ринок визнають-
ся або заперечуються іншими сторонами, наприклад державою.

6. Турбулентність. Означає, що серед елементів у зовнішньо-
му середовищі є велика кількість причинних економічних взає-
мозв’язків, зміна яких завжди має політичні та технологічні на-
слідки.

Кожне підприємство має своє зовнішнє середовище, що вклю-
чає велику кількість різних факторів, які можуть так або інакше
вплинути на функціонування підприємства як у теперішньому
періоді, так і в перспективі.

Аналіз факторів зовнішнього середовища необхідний для чіт-
кого уявлення про стан середовища, в якому функціонує підпри-
ємство, а також для об’єктивного оцінювання його виробничо-
господарського потенціалу та визначення напрямів розвитку. Він
дає змогу підприємству своєчасно розробити план дій на випадок
виникнення непередбачених обставин. Основне призначення
аналізу впливу факторів зовнішнього середовища — виявити і
зрозуміти можливості та загрози, які можуть виникнути стосовно
підприємства тепер або в майбутньому, а також визначити стра-
тегічні альтернативи.

Класифікація факторів зовнішнього середовища у зв’язку з
великою їх різноманітністю досить різниться, і в її основу може
бути покладено різні підходи.

Ф. Котлер вважає, що зовнішнє середовище складається з ше-
сти груп основних факторів: демографічних, економічних, при-
родних, науково-технічних, політичних і факторів культурного
середовища [82]. Найчастіше фактори поділяються на такі групи:

• економічні (пов’язані з обігом грошей, товарів, інформацією
та енергією);

• політичні (впливають на політичні погляди, за якими людей
поділяють на окремі політичні групи);

• соціально-демографічні (визначають рівень і тривалість
життя людей, формування їх цінностей);

• технологічні (пов’язані з розвитком техніки, впровадженням
інновацій, обладнання, інструментів, процесів обробки та виго-
товлення виробів);

• конкурентні (пов’язані з майбутніми та поточними діями
конкурентів, змінами в сегментах ринків та інші);

• географічні (пов’язані з розміщенням, топографією місцево-
сті, кліматом і натуральними ресурсами).

Інший підхід до переліку компонентів зовнішнього середови-
ща належить О. С. Віханському, який додає до цих факторів пра-
вове та міжнародне середовище [36]. Іноземні автори виділяють,
крім того, як окрему складову, екологічні фактори. Деякі україн-
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ські науковці виокремлюють три основні групи факторів, що
здійснюють найбільший вплив на функціонування вітчизняних
підприємств, а саме: поява технічних і організаційних нововве-
день, зміна кон’юнктури ринку та ступінь стабільності економіч-
ного стану в країні.

Фактори зовнішнього середовища мають певний зв’язок між
собою, що дає можливість визначати, якою мірою зміна одного
фактора діє на інші. Для виявлення основних тенденцій, взаємо-
впливу цих факторів на формування відносин із зовнішнім сере-
довищем керівництво підприємства має чітко встановити, які фа-
ктори підконтрольні підприємству, а які залишаються за межами
його впливу.

1. Техніко-технологічні фактори
Багато науковців наполягають на тому, що саме технологічні

фактори є найважливішими в діяльності підприємства і доводять
це результатами емпіричних досліджень. І справді, в сучасну
епоху швидкого розвитку високих технологій постійна адаптація
підприємства до вирішальних змін у технологічному сегменті за-
безпечує і підтримує конкурентоспроможність підприємства на
адекватному рівні. Технологічний сегмент належить до рівня та
напряму науково-технічного прогресу, що відбувається в суспі-
льстві, в тому числі до створення, виробництва та комерціалізації
нових видів продукції, процесів або матеріалів; до загальних до-
сягнень інноваційної діяльності та результатів фундаментальної
науки.

Однією зі складових аналізу середовища є розгляд технологіч-
них тенденцій та подій, що відбуваються за межами ринку або
галузі, але які здатні вплинути на бізнес-стратегії операторів ри-
нку. Іноді такі події відкривають нові можливості і підприємство
має бути готовим використати їх, але впровадження нових альтер-
нативних технологій може мати і несподівані наслідки.

Стратегічний успіх імовірніший при створенні технологій, ніж
під час їх прогнозування та наступного розроблення планів від-
повідних дій. Тому важливо розрізняти підтримуючі та руйнуючі
технології. Підтримуючі технології збільшують або покращують
віддачу традиційного виробництва, тоді як руйнуючі передбача-
ють зміни необхідних для досягнення успіху бізнес-моделей, ак-
тивів і компетенцій.

Поява нової, нехай навіть ефективнішої технології зовсім не
означає, що компанії, які використовують звичні методи, відра-
зу втратять конкурентоспроможність. Група дослідників з уні-
верситету Пардьє вивчила наслідки появи принципово нових
технологій у 15 компаніях п’яти галузей: дизель-електричні ло-
комотиви замість паровозів; транзистори замість електронних
ламп; кулькові ручки замість перових авторучок; ядерні елект-
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ростанції замість електростанцій на органічному паливі; елект-
робритви замість безпечних бритв. Було зроблено два цікаві ви-
сновки: по-перше, комерційне використання старих технологій
продовжувалось ще досить тривалий час, частково тому, що за-
інтересовані фірми продовжували їх удосконалювати. З момен-
ту винаходу електробритви обсяг продажу її прямого конкурен-
та — безпечних бритв навіть збільшився на 800 %. Отже, поява
нової технології сама по собі не означає закінчення стадії зрос-
тання попередньої. По-друге, передбачити результати впрова-
дження нової технології відносно важко. Всі досліджені нові
технології спочатку залишались досить дорогими, крім того,
вони не стільки орієнтувалися на функціонуючі ринки, скільки
створювали нові.

2. Економічні фактори
Дослідження економічного компонента зовнішнього середо-

вища дозволяє відслідковувати, як формуються та розподіляють-
ся ресурси. Теперішній стан економіки здійснює вирішальний
вплив на діяльність підприємств у майбутньому. Тому найважли-
віші параметри економіки слід постійно діагностувати та прогно-
зувати. Серед них виділяють такі:

• характер економіки та економічних процесів (фінансова ста-
більність, інфляція або дефляція);

• система оподаткування та якість «економічного законодав-
ства», в тому числі можливості вивезення прибутків;

• масштаби економічної підтримки окремих галузей;
• загальна кон’юнктура національного ринку;
• розміри та темпи загального зростання чи зменшення ринку

(взагалі);
• розміри та темпи зростання окремих сегментів ринку відпо-

відно до інтересів фірми;
• стан фондового ринку;
• інвестиційні процеси;
• ставка банківського процента;
• політика й переважна система ціноутворення та рівень центра-

лізовано регульованих цін;
• стабільність національної валюти;
• сальдо платіжного балансу тощо.
Названі параметри здійснюють на підприємства неоднаковий

вплив, наприклад, стабілізація закупівельних цін на продукцію
сільського господарства для її виробників розглядається як загро-
за, а для переробних підприємств — як вигода. Негативний вплив
фінансової кризи на підприємства, що працюють з імпортною
продукцією, відкриває нові можливості для підприємств-експор-
терів, продукція яких стає конкуретоспроможнішою на зовнішніх
ринках.
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3. Міжнародні фактори
В умовах глобалізації все більша частина підприємств діє на

світовому ринку, що спричиняє необхідність відстежувати спе-
цифічну частину зовнішнього середовища — сферу міжнародно-
го співробітництва. Загрози та нові можливості тут можуть вини-
кнути в результаті легшого доступу до сировинних ресурсів
іноземних компаній або вітчизняних за кордоном; діяльності іно-
земних фірм; створення іноземних картелів; зміни валютного ку-
рсу; прийняття відповідних політичних рішень у країнах, що є
іноземними інвесторами, і т. п. Головними чинниками міжнарод-
ного середовища є: структура господарства країни; характер роз-
поділу доходів; середній рівень заробітної плати; вартість транс-
портних послуг; інфляція та ставка банківського процента;
обмінний курс валюти відносно країни-партнера; рівень ВНП і
податків; міжнародні інвестиції; система державного регулюван-
ня ЗЕД і заходи інших держав із захисту внутрішнього ринку.

Дослідження проблем, пов’язаних із цими факторами, повинні
бути спрямовані на зміцнення національного ринку, пошук уря-
дової підтримки та захист іноземних інвесторів.

4. Політико-інституційні фактори
Політичні фактори слід вивчати передусім для того, щоб вище

керівництво мало уявлення про наміри органів державної влади
та конкретні засоби і методи здійснення цієї політики. Це важли-
во для того, щоб знати, які державні програми має на меті уряд у
сфері політики та економіки, якою мірою ці програми можуть
вплинути на інтереси конкретного підприємства, які групи лобі-
ювання існують у державному апараті, яке відношення уряду до
різних галузей і регіонів економіки країни. До даної групи нале-
жать такі фактори: стабільність уряду; державна політика прива-
тизації/націоналізації; державний контроль і регулювання діяль-
ності підприємств; рівень протекціонізму; зростання/зменшення
ролі уряду як замовника; міждержавні угоди з іншими країнами;
рішення уряду щодо підтримки окремих галузей підприємств;
вимоги стосовно забезпечення рівня зайнятості й регулювання
ринку праці; державна політика щодо забезпечення ресурсами
окремих галузей та підприємств; рівень корумпованості держав-
них структур; рівень економічної свободи держави та інші.

Відомі факти нелегальної підтримки корпораціями вітчизняних
та іноземних політичних партій і, навпаки, підтримка деякими полі-
тичними лідерами окремих підприємств, ще раз підтверджують
значення політичного фактора для діяльності підприємства.

Аналіз основних напрямів стратегій і пріоритетів партнерів
України на світовій арені дає змогу перейти до визначення гео-
політичних і зовнішньополітичних пріоритетів нашої держави, в
тому числі:
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⎯ ідентифікація України як суверенної незалежної держави,
зміцнення фундаментальних цінностей та інституцій, що забез-
печують добробут, безпеку і соціокультурний прогрес;

⎯ повернення України до європейського цивілізаційного
простору, всебічна інтеграція до європейських та євроатлантич-
них політичних і соціальних структур, а також структур безпеки,
пріоритетна орієнтація на інтеграцію до ЄС і ЗЄС;

⎯ підтримка і розвиток рівноправних, взаємовигідних еко-
номічних, політичних і соціокультурних відносин з Росією.
Зміцнення стратегічного партнерства зі США і зв’язків з краї-
нами Західної Європи відповідно до національних інтересів і
пріоритетів;

⎯ посилення і консолідація особливих відносин зі стратегіч-
но важливими сусідами, насамперед Польщею, Туреччиною,
Грузією, Азербайджаном, країнами Балтії, Вишеградської групи і
Середньої Азії. Сприяння формуванню «поясу стабільності» і ре-
гіональних структур безпеки від Балтійського і Чорного морів до
Закавказзя і Середньої Азії;

⎯ активна участь у створенні європейських і євразійських
«транспортних коридорів» як «Балто-Чорноморсько-Близькосхід-
ною» віссю, так і віссю «Західна Європа — Україна — Закав-
каззя — Середня Азія — Китай». Використання цих коридорів
для створення надійної багатоальтернативної системи поста-
чання енергоносіїв і стратегічно важливої сировини;

⎯ протидія неконтрольованому іноземному економічному
проникненню і всебічний захист економічного суверенітету. Не-
допущення встановлення будь-яких форм економічної та полі-
тичної залежності;

⎯ блокування спроб односторонньої іноземної соціально-
культурної та інформаційної експансії й домінування;

⎯ цілеспрямоване формування в масовій свідомості універ-
сальних європейських і євроатлантичних цінностей та соціокуль-
турних орієнтацій.

5. Демографічні фактори
Демографія належить до сфери, фактори якої, на жаль, часто

не враховуються. Підприємства дуже різняться за кількістю залу-
ченої робочої сили, за її віковим і статевим співвідношенням. Як
правило, підприємство може прогнозувати свій можливий ринок
на майбутнє за даними статистики населення, але, наприклад,
зміни населення, пов’язані з міграцією, менш передбачувані й
можуть зробити організацію вразливою. У суспільствах, де вели-
ке значення мають расові, релігійні та етнічні характеристики,
потрібно також враховувати зміни цих аспектів демографічної
ситуації. Отже, до основних демографічних факторів відносять:
кількість потенційних споживачів (структура населення, зміни в
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окремих групах та в їхніх доходах); наявну і потенційну робочу
силу та її кваліфікаційні характеристики.

Для підприємств, що використовують зовнішній ринок праці,
демографічні умови в навколишньому середовищі відображають-
ся і на їх забезпеченості трудовими ресурсами.

6. Соціально-культурні умови
Вивчення та врахування соціальних факторів спрямовано на

те, щоб виявити вплив на бізнес таких соціально-культурних
явищ: сприйняття/недовіра приватного бізнесу; переважний ха-
рактер відносин «підприємство—громадські організації»; «еко-
номічний націоналізм», ставлення до іноземців; менталітет су-
спільства; рівень освіти; зміна соціальних настанов до культур-
них цінностей; традиції та звичаї, що мають місце в суспільстві,
мобільність людей, способу життя тощо.

Вивчення соціально-культурних факторів важливе з двох при-
чин. По-перше, тому, що вони є всепроникними, тобто такими, що
зумовлюють внутрішнє середовище підприємства. По-друге, тому,
що вони впливають на інші компоненти зовнішнього середовища і в
такий спосіб здійснюють опосередкований вплив на підприємство.

7. Географічно-екологічні фактори
Особливий вплив на діяльність підприємства має його місцезна-

ходження. Підприємство в індустріально розвиненому регіоні ма-
тиме набагато більше контактів з різними організаціями, ніж під-
приємство в сільській місцевості. Клімат і географічне положення
накладають свої обмеження на розподіл ресурсів. Транспортні та
комунікаційні витрати вищі, якщо підприємство віддалене від своїх
сировинних ринків або споживачів продукції. Навіть такі побутові
питання, як витрати на опалення, кондиціювання повітря та охоло-
дження, необхідно вважати обмеженнями. До цієї групи відносять
такі фактори: природно-кліматичні умови; територіальне розміщен-
ня корисних копалин і природних ресурсів; розміщення великих
промислових і сільськогосподарських центрів; законодавство з еко-
логічних питань (можливість змін і обмеження, що ними зумовле-
ні); стан екологічного середовища та його вплив на виробництво;
транспортні умови та передумови подорожчання енергоносіїв.

8. Ринкові фактори
Деякі автори виділяють у самостійну групу ще й ринкові фак-

тори, хоча провести чітку межу між економічними та ринковими
факторами досить важко. Ринкове середовище слід аналізувати з
урахуванням таких факторів: життєві цикли виробів і самих під-
приємств; рівень конкуренції в галузі; зміни в сегментах ринків;
цінові фактори тощо.

Найдоцільнішим підходом до вивчення загального зовнішньо-
го середовища є системний підхід, який дає змогу визначити не
лише зміни в межах окремих складових, а й їх взаємовплив.
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Взаємодія окремих підприємств з довкіллям має певну специ-
фіку: окремі його компоненти по-різному впливають на підпри-
ємства. Ступінь впливу залежить, як правило, від розмірів і галу-
зевої належності підприємств, ступеня їх інноваційності, терито-
ріального розміщення та якості управління тощо. Менеджери
кожного підприємства мають з’ясувати для себе, які саме із зов-
нішніх факторів найістотніше впливають на його діяльність, і ре-
тельно досліджувати їх динаміку.

4.3. Характеристика окремих складових
мезо- та мікросередовища підприємства

Проаналізувавши компоненти середовища непрямого
впливу, звернемо увагу на проміжне середовище, або, як його ще
називають, середовище завдань підприємства (або середовище
заінтересованих сторін). До його структури віднесемо фактори
моделі «галузевої конкуренції» М. Портера і доповнимо їх ще та-
кими складовими, як партнери, контактні аудиторії та фактор га-
лузі в цілому.
Аналіз галузі — це передусім оцінювання пропозиції, яке ґру-

нтується на визначенні кількісних і якісних факторів виробницт-
ва. Дослідники пропонують різні підходи до аналізу привабливо-
сті галузі. Найвідоміші з них Дж. Томпсон, Харрісон і М. Портер
для характеристики галузі виділяють такі основні показники:
значення продукції для суспільства; характер конкуренції та кі-
лькість підприємств у галузі (наявних і потенційно можливих);
прибутковість галузі; темпи зростання/спаду галузі; потужність
галузі; технічний рівень виробництва; технології, що застосову-
ються; стандартність продукції в галузі; канали розподілу та спе-
цифіка системи збуту; оптимальний розмір конкурентоспромож-
ного підприємства; фінансова система і вимоги до рівня кваліфі-
кації та досвіду персоналу і можливості їх досягнення.
Споживачі. Вивчення поведінки та позицій споживачів пе-

редбачає два аспекти — кількісний і якісний. Перший стосується
типу споживача та цінової гнучкості попиту. Розрізняють кінце-
вих споживачів та організації-споживачі (держава, виробники та
ін.). Споживачі досліджуються за допомогою статистичної та
описової інформації, що дає уявлення про демографічні, соціаль-
ні та психологічні характеристики. Аналізуючи споживачів, осо-
бливу увагу приділяють аналізу попиту, ідентифікуючи його
вплив на підприємство за допомогою певних факторів: кількість і
концентрація споживачів; характер попиту на продукцію (по-
стійний, сезонний, розвинений), еластичність попиту за ціною;
рівень доходів цільових груп споживачів; характер споживання
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та «витрати конверсії» у споживачів у разі переходу на іншу про-
дукцію; оцінка якості обслуговування з боку споживачів; моти-
вація придбання тощо.
Постачальники. Вони забезпечують підприємство необхідни-

ми матеріально-технічними, трудовими та інформаційними ре-
сурсами. Кожне підприємство має ретельно стежити за динамі-
кою цін на об’єкти постачання, регулярністю постачань ресурсів,
враховуючи такі чинники, які можуть використовуватись для ха-
рактеристики постачальників:

• оцінка тенденцій та розподіл «ринків сировини»;
• характеристика особливостей ресурсів, які забезпечують но-

рмальне функціонування підприємств галузі;
• оцінка важливості та еластичності окремих ресурсів за ціною;
• кількість і концентрація підприємств-постачальників;
• оцінка витрат, пов’язаних зі змінами постачальника;
• можливості використання ресурсів-замінників і кількість

підприємств, що можуть їх постачати.
Виробники товарів-замінників. Товари-замінники виконують

ті самі функції, що й основні види продукції галузі, але прода-
ються здебільшого на інших ринках і використовуються іншими
групами споживачів. Вплив товарів-замінників на ситуацію в га-
лузі може позначатися в таких напрямах:

 зниження цін на товари-замінники, що призводить до немо-
жливості відшкодування витрат на підприємствах галузі;

 зменшення обсягів ринку внаслідок втрати частини спожи-
вачів, які починають купувати товари-замінники;

 підвищення конкуренції всередині галузі за місце на скоро-
ченому ринку та між галузями, які постачають продукцію, що за-
довольняє ті самі потреби;

 необхідність пошуку нових напрямів діяльності та пов’язані
з цим додаткові витрати на підприємствах галузі.
Конкуренти. На інтенсивність конкуренції впливають: наси-

ченість ринку, тенденції в його русі; особливості функціонування
галузі, що виявляються в міцності бар’єрів входу чи виходу; фаза
її життєвого циклу; місце галузі в економіці; можливість виник-
нення підприємств, що можуть потенційно увійти до галузі. У
сукупності все це впливає на рівень цін і витрат на виробництво
та розподіл товарів. Для характеристики конкурентів можна ви-
користовувати такі показники:

• частка ринку, що обслуговується;
• імідж, досвід, наявність добре знаних торгових марок;
• фінансовий стан;
• розвиток НДДКР, наявність патентів та ліцензій;
• наявність виробничих потужностей, інформаційно-аналітич-

них підрозділів;
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• наявність власної системи розподілу та збуту, зв’язків з гро-
мадськістю, рівень обслуговування;

• наявність висококваліфікованих кадрів тощо
Партнери. До них можуть бути віднесені всі підприємства та

організації, з якими підприємство вступає в договірні відносини:
організації системи розподілу та продажу товарів, банки, науко-
во-дослідні організації, консалтингові, юридичні, аудиторські фі-
рми тощо. Партнерські відносини сприяють діяльності підприєм-
ства, дають змогу використовувати знання, досвід підприємств,
що є фахівцями в певних галузях, і отримувати продукти та по-
слуги найвищої якості.

«Контактні аудиторії». До них належать: державні органи
управління — мають регулюючий характер і безпосередньо
впливають на рівень жорсткості конкуренції; засоби масової ін-
формації (ЗМІ) — розміщують статті-замовлення щодо певних
аспектів діяльності підприємства; місцеве населення — перешко-
джає діяльності підприємства, відчувши на собі негативний його
вплив, або підтримує його — у разі створення ним нових робочих
місць та участі у доброчинних заходах.

4.4. Методичні підходи до оцінювання
середовища господарювання підприємства

Згідно з закордонною практикою, фактори макросе-
редовища можна оцінити з використанням так званого PEST-
аналізу.

PEST — це абревіатура з чотирьох англійських слів: P —
Policy (політика); E — Economy (економіка); S — Society (суспі-
льство, соціум); T — Technology (технологія). Інакше кажучи,
згідно з цією методикою вибрано чотири групи головних факто-
рів зовнішнього (макро-) середовища, що повинні оцінюватись.

У найпростішому вигляді методика проведення PEST-аналізу
є такою:

1. Для кожної з чотирьох груп факторів обираються часткові
фактори, які, на думку експерта, мають найбільший вплив на
підприємство (або будуть мати в майбутньому). Кожен з факто-
рів записується у відповідний рядок спеціальної PEST-таблиці.

2. Кожен з часткових факторів оцінюється з погляду його
впливу на підприємство (+ — «позитивний»; – — «негативний»).

3. Підраховуються всі позитивні та негативні оцінки, що вста-
новлені по кожній групі факторів. Якщо позитивних оцінок бі-
льше — фактор макросередовища є позитивним для підприємст-
ва і необхідно розробляти заходи з використання його позитив-
ного впливу. Якщо негативних оцінок більше — фактор макросе-
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редовища є несприятливим для підприємства і необхідно розроб-
ляти шляхи щодо зниження його негативного впливу.

Проведемо аналіз зовнішнього (макро-) середовища умовного
підприємства, використовуючи методику PEST-аналізу. Для цьо-
го побудуємо PEST-матрицю (табл. 4.2), де відобразимо не мен-
ше трьох чинників для кожного з компонентів та визначимо на-
прям впливу кожного фактора на підприємство (плюс — «пози-
тивний»; мінус — «негативний»).

Таблиця 4.2
PEST-АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ЗОВНІШНЬОГО

(МАКРО-) СЕРЕДОВИЩА, ЩО МАЮТЬ ІСТОТНЕ ЗНАЧЕННЯ
ДЛЯ УМОВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Політика Оцінка Економіка Оцінка

Вибори Президента України + Інфляція –

Зміни в законодавстві – Зниження податкового тис-
ку +

Посилення державного галу-
зевого регулювання + Підвищення рівня попиту

на певні види послуг +

Політична стабільність + Корупція –

Зміна політичного курсу
країни – Високі процентні ставки по

кредитах –

Укладення міждержавних до-
говорів у сфері надання по-
слуг за кордоном

+ Підвищення мінімального
рівня зарплати +

Громадське невдоволення
політикою уряду – Зростання ВВП +

Політичне протистояння у
Верховній Раді – Розвиток ринкової інфра-

структури +

Недосконалість законодавчої
бази – Збільшення державних за-

мовлень +

Вплив опозиції на прийняття
рішень президентом – Посилення державного ко-

нтролю за ціноутворенням –

Соціум Оцінка Технологія Оцінка

Скорочення чисельності на-
селення в регіоні – Прискорення темпів науко-

во-технічного прогресу +

Нові удосконалені послуги на
вищому рівні – Необхідність вкладання

власних коштів у НДДКР –

Відданість покупців вітчиз-
няній продукції + Скорочення життєвого ци-

клу технологій –
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Дані таблиці показують, що на підприємство більшою мірою чи-
нять негативний вплив соціополітичні та технологічні фактори,
оскільки серед визначених найвпливовіших з них більшість отри-
мали негативну оцінку. Це свідчить про значну політичну нестабі-
льність у країні, а також низьку активність держави у сфері техно-
логічної та техніко-інноваційної підтримки підприємств.

Для ґрунтовнішого аналізу середовища суб’єкта господарю-
вання необхідно скласти профілі факторів зовнішнього, проміж-
ного та внутрішнього середовища підприємства. Кожний чинник
оцінюється експертним методом:

1) важливість для галузі (А): 3 — велика; 2 — помірна; 1 —
слабка;

2) ступінь впливу на підприємство (В): 3 — сильний; 2 — по-
мірний; 1 — слабкий; 0 — впливу нема;

3) напрям впливу (С): + 1 — позитивний; – 1 — негативний;
4) інтегрована оцінка, що показує ступінь важливості фактора

для підприємства (D).
У таблицях 4.3—4.5 наведено приклад оцінювання середови-

ща умовного підприємства.
Таблиця 4.3.

ПРОФІЛЬ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УМОВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Фактор
середовища

А
Важливість
для галузі

В
Вплив на

підприємство

С
Напрям
впливу

D = A · B · C
Ступінь

важливості

1. Підвищення купіве-
льної спроможності 3 3 +1 +9

2. Зниження податково-
го тиску 2 1 +1 +2

3. Законодавчо-правова
база 3 3 –1 –9

4. Вибори президента 3 2 +1 +6

Таблиця 4.4
ПРОФІЛЬ ПРОМІЖНОГО СЕРЕДОВИЩА УМОВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Фактор
середовища

А
Важливість
для галузі

В
Вплив на

підприємство

С
Напрям
впливу

D = A · B · C
Ступінь

важливості

1. Зростання конкурен-
ції на ринку 3 3 –1 –9

2. Залежність від по-
стачальників 2 1 +1 +2

3. Прихильність спо-
живачів 2 2 –1 –4
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Таблиця 4.5
ПРОФІЛЬ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

УМОВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Фактор
середовища

А
Важливість
для галузі

В
Вплив на під-
приємство

С
Напрям
впливу

D = A · B · C
Ступінь

важливості

1. Кадри 3 3 +1 +9

2. Управління 2 2 +1 +4

3. Виробництво 3 2 +1 +6

4. Маркетинг 2 3 +1 +6

5. Фінанси 2 2 +1 +4

Отже, на основі проведеного аналізу можна зробити висновок,
що на діяльність умовного підприємства найбільше впливають
такі фактори:

• купівельна спроможність споживачів — позитивний вплив;
• законодавча база — негативний вплив;
• висока конкуренція в галузі — негативний вплив;
• людський фактор (висока кваліфікація) — позитивний

вплив.
Разом з цим важливе значення у діяльності підприємства ма-

ють маркетинговий та виробничий фактори.

4.5. Ринок: сутність, функції,
форми та структура

У широкому розумінні ринок є цариною прояву еко-
номічних відносин між людьми, які виникають у процесі вироб-
ництва, розподілу, обміну і споживання. У вужчому розумінні
ринок — це сфера товарного обігу і пов’язана з ним сукупність
товарно-грошових відносин, яка виникає між виробниками (про-
давцями) та споживачами (покупцями) у процесі купівлі-продажу
товарів.

Розширене трактування розкриває дуже важливий суттєвий
аспект ринку, який дає змогу визначити його місце і роль у про-
цесі відтворення: ринок забезпечує органічний зв’язок між вироб-
ництвом і споживанням, перебуває під їхнім впливом і сам впли-
ває на них; на ринку виявляються реальні обсяги та структура рі-
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зноманітних потреб, суспільна значущість виробленого продукту
і витраченої на його виготовлення праці, встановлюється співвід-
ношення між попитом і пропонуванням, яке формує певний рі-
вень цін на товари та послуги.

Окрім спеціальної функції із забезпечення руху товарів від
виробника до споживача ринок виконує в економічній системі
суспільства регулятивно-контрольну й стимулюючу функції. Сві-
товий досвід визнає, що ринок є найдосконалішим інструментом
саморегуляції суспільного виробництва. Через його посередницт-
во визначається, що, скільки, коли, як і для кого виробляти. Уна-
слідок дії закону вартості і закону попиту та пропонування вста-
новлюються необхідні відтворювальні пропорції, оптимізується
розподіл інвестиційних, матеріальних і трудових ресурсів між
сферами діяльності та галузями виробництва, забезпечується ді-
йовий економічний контроль за раціональним суспільно-допу-
стимим рівнем виробничих витрат.

Стимулююча функція ринку полягає в тому, що він ініціює
виробництво саме тих товарів, які потрібні споживачам. Через
механізм конкуренції ринкові відносини активно впливають на
розширення асортименту й поліпшення якості продукції, зни-
ження витрат виробництва та обігу, вилучення з виробництва і
споживання застарілих видів продукції, які не мають перспекти-
ви розширення збуту.

Прагнення дістати переваги на ринку стимулює інтенсивну
інноваційну діяльність виробників, спрямовану на своєчасне
оновлення техніко-технологічної бази підприємств, освоєння но-
вих видів продукції і послуг, а також підсилює спонукальні мо-
тиви працівників до підвищення своєї кваліфікації, творчої та ви-
сокопродуктивної праці.

Ринкові відносини мають загальний характер, поширюються
на всі господарські сфери й регіони країни, проникають у всі час-
тини економічної системи держави. У ці відносини вступає без-
ліч суб’єктів, а у сферу обігу надходять різноманітні товари й по-
слуги, що формує складну та багатовимірну структуру ринку.
Вивчення останньої уможливлює комплексне дослідження єдно-
сті, взаємозв’язку і взаємодії складових елементів ринку, пошуки
та розвиток нових організаційних форм господарських зв’язків і
товарно-грошового обміну, управління попитом і пропонуван-
ням, механізмами самоналагоджування основних ланок виробни-
цтва на ефективний режим господарювання. З огляду на такі за-
вдання найпоширенішим є п’ятиаспектний підхід до загальної
структуризації ринку, а саме: з позицій його суб’єктного складу,
продуктово-ресурсного наповнення, елементно-технологічних зв’яз-
ків, територіально-просторової організації та ступеня монолога-
лізації (рис. 4.2).
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Рис. 4.2. Структура ринку

Найбільше охоплення суб’єктів ринку, групування їх з ураху-
ванням специфічних особливостей ринкової поведінки досягаєть-
ся виділенням п’яти основних типів ринків:
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• ринку споживачів — окремих осіб і домашніх господарств,
які купують товари чи отримують послуги для особистого спо-
живання;

• ринку виробників — сукупності осіб і підприємств, що заку-
повують товари для використання їх у виробництві інших товарів
та послуг;

• ринку проміжних продавців (посередників) — сукупності
осіб та організацій, які стають власниками товарів для перепро-
дажу або здавання їх в оренду іншим споживачам із зиском для
себе;

• ринку громадських установ, які купують товари та послуги
для забезпечення сфери комунального господарства або для за-
безпечення діяльності різних некомерційних організацій;

• міжнародного ринку — зарубіжних покупців, споживачів,
виробників, проміжних продавців.

Укрупнений поділ ринку за суб’єктним складом, а також бі-
льша його структуризація з урахуванням продуктово-ресурсної
наповнюваності, яка охоплює ринки продовольчих і непродово-
льчих товарів широкого вжитку, ринки знарядь праці, сировини,
матеріалів, енергії та інших видів продукції виробничого призна-
чення, ринки житла, землі, природних багатств тощо мають важ-
ливе аналітичне і практичне значення для забезпечення структур-
ної збалансованості ринку, а також розроблення суб’єктами гос-
подарювання своєї маркетингової стратегії.

Відповідно до ступеня монополізації розрізняють монополь-
ний, олігополістичний, досконалої (чистої) та монополістичної
конкуренції ринки.

Досконала (чиста) монополія має місце тоді, коли одне під-
приємство є єдиним постачальником конкретного продукту, для
якого нема близьких замінників. Виходячи з цього у покупця не-
має вибору, а монополіст може не витрачати кошти на рекламу,
диктуючи ціни, тому що входження на ринок заблоковано еко-
номічними, технічними, юридичними та іншими бар’єрами. Від-
повідно, підприємство за умов монополії називається монополіс-
том, а ринок, на якому діє монополіст, — монопольним ринком.

Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» міс-
тить визначення ще двох категорій, що стосуються монопольного
ринку: «монопольного утворення» та «монопольного становища».
Монопольне утворення — підприємство, об’єднання чи госпо-

дарське товариство та інша організацій форма, що займає моно-
польне становище на ринку.
Монопольне становище — домінуюче становище суб’єкта го-

сподарювання, яке дає йому можливість самостійно або разом з
іншими суб’єктами господарювання обмежувати конкуренцію на
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ринку певного товару. Монопольним визнається становище
суб’єкта господарювання, частка якого на ринку певного товару
перевищує 35 відсотків. Рішенням Антимонопольного комітету
України може визнаватися монопольним також становище
суб’єкта господарювання, частка якого на ринку певного товару
менше 35 відсотків.

Класифікація монополій зводиться до трьох основних видів:
природної, адміністративної та економічної.
Природна монополія виникає внаслідок об’єктивних причин.

Вона відбиває ситуацію, коли попит на певний товар краще задо-
вольняється однією або кількома фірмами. В її основі лежать
особливості технологій виробництва та обслуговування спожива-
чів. Тут конкуренція неможлива або небажана. Прикладом мо-
жуть служити послуги телефонії, зв’язку, енергопостачання і т. д.
У цих галузях існує обмежена кількість, якщо не єдине націона-
льне підприємство, і тому, природно, вони посідають монопольне
місце на ринку.
Адміністративна монополія виникає внаслідок дій державних

органів. З одного боку, це надання окремим підприємствам ви-
ключного права на виконання визначеного роду діяльності. З
другого боку, це організаційні структури для державних підпри-
ємств, коли вони об’єднуються і підпорядковуються різним го-
ловкомам, міністерствам, асоціаціям. Тут, як правило, групують-
ся підприємства однієї галузі. Вони діють на ринку як один
господарський суб’єкт, і між ними нема конкуренції. Економіка
колишнього Радянського Союзу належала до найбільш монополі-
зованої у світі. Домінуючою там була саме адміністративна мо-
нополія, насамперед монополія всесильних міністерств і відомств.
Більше того, існувала абсолютна монополія держави на організа-
цію й управління економікою, що ґрунтувалася майже виключно
на державній власності на засоби виробництва.
Економічна монополія є найпоширенішою. Її поява обумовле-

на економічними причинами, вона розвивається на основі зако-
номірностей господарського розвитку. Йдеться про підприємців,
що зуміли завоювати монопольне положення на ринку. До цього
ведуть два шляхи. Перший полягає в успішному розвитку під-
приємства, постійному збільшенні його масштабів шляхом кон-
центрації капіталу. Другий (динамічніший) ґрунтується на проце-
сах централізації капіталів, тобто на добровільному об’єднанні,
або поглинанні переможцями банкрутів. Тим або іншим шляхом,
або за допомогою обох водночас, підприємство досягає таких мас-
штабів, коли починає домінувати на ринку.

Олігополістичний тип ринку посідає проміжне місце між моно-
полією та монополістичною конкуренцією. Олігополістичний ри-
нок — економічні відносини між кількова наймогутнішими компа-



Розділ 2. Ринкове середовище функціонування підприємства 103

ніями галузі в умовах боротьби за обсяг продажу, частку ринку, рі-
вень цін, впровадження передових досягнень науки й техніки у ви-
робництво тощо з метою привласнення максимального прибутку.
Інакше кажучи, олігополія — це колективна форма монополій.
Ринок досконалої (чистої) конкуренції — сукупність великої

кількості малих і середніх підприємств, торгівля між якими, а та-
кож між фізичними особами здійснюється без значного впливу на
рівень цін. Досконалій конкуренції притаманні такі риси: велика
кількість продавців і покупців, кожний з яких має незначну част-
ку в загальному обсязі продажу чи споживання продукції; всі
підприємства виробляють однорідну продукцію, використовуючи
аналогічні виробничі процеси; кожна фірма має достовірну інфор-
мацію; наявність свободи входу на ринок і виходу з нього (тобто
відсутність вхідних і вихідних бар’єрів до ринку).
Ринок монополістичної конкуренції — економічні відносини

між різними формами і типами монополій в умовах боротьби за
монополізацію факторів виробництва, сфер вкладення капіталу,
ринки збуту тощо, спрямовані на привласнення монопольно ви-
соких прибутків. Ключові характеристики ринку монополістич-
ної конкуренції, що відрізняють його від інших типів ринку такі:
диференціація продукції; наявність великої кількості продавців;
конкуренція за ціною; конкуренція за неціновими факторами;
відносно невисокі вхідні та вихідні бар’єри.

Сьогодні розвиток економіки досить складно уявити без існу-
вання конкуренції, що забезпечує формування нормального рин-
кового середовища. У зв’язку з цим запровадження і захист кон-
курентних відносин є одним із пріоритетних завдань держави.

Україна з перших кроків незалежності розглядає підтримку
економічної конкуренції та боротьбу з монополізмом як найваж-
ливіші шляхи побудови розвиненої ринкової економіки.

Законодавчі засади забезпечення захисту економічної конку-
ренції заклали такі нормативно-правові акти, як Kонституція
України, Закони України «Про Антимонопольний комітет Украї-
ни», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про захист
економічної конкуренції».

Правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції,
обмеження монополізму в господарській діяльності передбачено
у Законі України «Про захист економічної конкуренції». Цей За-
кон визначає економічну конкуренцію як змагання між суб’єк-
тами господарювання з метою здобуття завдяки власним досяг-
ненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, внаслі-
док чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість
вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий
суб’єкт господарювання не може визначати умови обороту това-
рів на ринку.
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Отже, конкуренція є фундаментальним елементом ринку, за-
вдяки якому досягається збалансованість між попитом і пропози-
цією. Суб’єкти господарювання, органи влади, органи місцевого
самоврядування, а також органи адміністративно-господарського
управління і контролю зобов’язані сприяти розвитку конкуренції
та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати не-
гативний вплив на конкуренцію.

До найрозвинутіших елементно-технологічних форм ринку,
які відносно відокремились і відіграють важливу самостійну роль
як об’єкти обміну у відтворювальному процесі, належать: ринок
засобів виробництва; ринок предметів споживання; ринок інно-
вацій та інформації; ринок інвестицій; ринок робочої сили; гро-
шово-кредитний і валютний ринки. Зазначена система ринків, не-
зважаючи на відносну обмеженість елементів, що її утворюють,
охоплює основні цикли відтворювального процесу (інновацій-
ний, інвестиційний, виробничий), поділяє (з урахуванням неод-
накового економічного призначення, обігу і споживання) суспі-
льний продукт на засоби виробництва та предмети споживання,
інтегрує фактори виробництва (робочу силу й засоби виробницт-
ва), охоплює ринок грошей як необхідну передумову здійснення
обмінних операцій, придбання на елементних ринках товарів, не-
обхідних для тих чи тих процесів споживання та відтворення.
Цим зумовлюється її значення для розуміння першочергових за-
вдань зі створення ключових товарних ринків як нерозривної вза-
ємозв’язаної і взаємодіючої системи, котра формує ринкове сере-
довище.

Ринок як сфера товарного обігу має свої просторово-тери-
торіальні межі. З урахуванням останніх, а також масштабів това-
рообміну можна виділити місцевий (локальний), регіональний,
національний, транснаціональний і світовий ринки. Кожному з
них притаманні власні специфічні риси, обумовлені місткістю
ринку, різновидами товарів і послуг, що реалізуються, структу-
рою товарообороту, складом агентів товарного руху (виробники,
посередники, споживачі), особливостями інфраструктури, рівнем
цін та іншими ринковими чинниками.

Розвиток територіальних ринків, їх взаємопроникнення та ін-
теграція в масштабніші ринкові структури можливі тільки на ос-
нові дальшого поглиблення міжнародного поділу праці. Останній
розширює межі ринкового простору до тих граничних розмірів,
що в них цю продукцію можна реалізувати з відшкодуванням ви-
робничих і транспортних витрат та з одержанням нормативного
прибутку.

Безперебійне функціонування такої складної і багаторівневої
системи, як ринок, котрий у розвиненому товарному виробництві
репрезентований понад двадцятьма основними його видами, по-
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требує високорозвиненої і широко розгалуженої загальної та спе-
ціальної інфраструктури, що враховує ринкові особливості. Ін-
фраструктуру ринку становить сукупність організацій (установ),
які мають різні напрямки діяльності, забезпечують ефективну
взаємодію товаровиробників та інших ринкових агентів, що здій-
снюють оборот товарів, просування останніх зі сфери виробниц-
тва у сферу споживання.

До найважливіших елементів ринкової інфраструктури нале-
жать: комерційні інформаційні центри; сировинно-товарні, фон-
дові, валютні біржі; комерційні, інвестиційні, емісійні, кредитні
та інші банки; транспортні і складські мережі; комунікаційні сис-
теми тощо.

У забезпеченні безперервного руху товарів визначальну роль
відіграють постачально-збутові організації-посередники, дилер-
ська мережа підприємств оптової і роздрібної торгівлі, пункти
прокату та лізингу, ремонтні й сервісні центри з обслуговування
виробів у споживачів, страхові, аудиторські, холдингові, брокер-
ські компанії, торгові доми, аукціони, рекламні агентства, виста-
вки, система зовнішньоторговельних організацій. Є також відпо-
відно спрямована інфраструктура кожного із розглянутих вище
конкретних видів ринків. Вона враховує специфіку їхньої органі-
зації, формування та функціонування, особливості зв’язків і вза-
ємодії ринкових агентів.

4.6. Принципи поведінки суб’єктів
господарювання на ринку

Поряд із визначеними законодавством України нор-
мами і правилами господарювання та юридичної відповідальнос-
ті за порушення таких за умов ринкової економіки сформувалися
й широко використовуються в підприємницькій діяльності зага-
льновизнані принципи поведінки суб’єктів господарювання на
ринку. Особливе місце посідає принцип соціального партнерст-
ва, який виходячи із охоплення поведінкових аспектів і напрямів
їх реалізації належить до базових, а відтак визначає будь-яку роз-
винуту ринкову економіку як соціально орієнтовану. Цей прин-
цип випливає з того, що підприємство як соціально-економічна
цілісність водночас є складовою свого зовнішнього середовища.
Тому разом із суто економічними функціями з виробництва про-
дукції і послуг та одержання завдяки цьому максимально можли-
вого прибутку підприємство зобов’язане постійно опікуватися
питаннями соціального розвитку не тільки свого трудового коле-
ктиву, а й місцевого населення. Соціально відповідальна поведі-
нка всіх суб’єктів господарювання уможливлює необхідний гро-
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мадський консенсус, надійне партнерство підприємців та інших
суверенних соціальних верств і груп, державних і громадських
організацій.

Другим важливим принципом поведінки на ринку є принцип
свободи підприємництва. Останній забезпечується певними пра-
вами підприємства, а саме:

• по-перше, можливістю ініціативної, самостійної, здійсню-
ваної на свій ризик і під свою майнову відповідальність економіч-
ної діяльності будь-якого дієздатного громадянина держави, гро-
мадян інших держав у межах правових повноважень, а також
будь-якої групи громадян (партнерів), що об’єднуються для ко-
лективного підприємництва (акціонерні товариства, орендні ко-
лективи, спілки, спільні підприємства тощо);

• по-друге, самостійністю в організації виробництва (вибір
напрямів діяльності, постачальників, посередників, споживачів
виготовлюваної продукції (послуг)) та його ресурсному забезпе-
чуванні (використання з цією метою власного майна, залучення
на добровільних засадах майна (коштів) юридичних осіб і грома-
дян, а також будь-яких інших матеріальних, трудових, інтелекту-
альних і природних ресурсів за винятком тих, застосування яких
заборонене чи обмежене законодавством);

• по-третє, самостійністю у прийнятті будь-яких господар-
ських рішень, комерційною свободою ціноутворення, виходячи з
економічної вигоди і ринкової кон’юнктури, правом визначення
шляхів і способів реалізації продукції, у тому числі експортова-
них товарів і послуг;

• по-четверте, реальним правом розпоряджатися майном, а
також прибутком, що залишається після сплати податків та ін-
ших платежів, установлених законом.

Ці принципи конкретизуються через певні локальні засади са-
морегуляції господарської поведінки. Основними з них є:

♦ спільність комерційних інтересів і постійний пошук засобів
максимального задоволення потреб споживачів;

♦ взаємовигідність ділових стосунків, що передбачає забезпе-
чення достатнього прибутку партнерам за господарськими уго-
дами;

♦ рівноправність у взаємовідносинах, що означає однакову
відповідальність за порушення умов угоди, альтернативу у вибо-
рі контрагентів господарських зв’язків;

♦ відповідальність перед кінцевим споживачем продукції всіх
суб’єктів господарювання (виробників, продавців, торгових по-
середників), що беруть участь у виробництві та обігу товарів;

♦ самообмеження особистого споживання, добровільне прагнен-
ня постійного виробничого інвестування, якісного задоволення но-
вих суспільних потреб, створення додаткових робочих місць;
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♦ підпорядкування виробничої та комерційної діяльності не
досягненню короткочасних успіхів, а забезпеченню стійкого еко-
номічного стану підприємства у тривалій перспективі; досягнен-
ня комерційної переваги тільки завдяки інноваційним перетво-
ренням в усіх сферах діяльності.

З метою формування сприятливого економічного середовища
треба розробити й дотримуватись також певних етичних норм
поведінки суб’єктів господарювання на будь-якому ринку. Вони
поряд із загальними етичними цінностями (взаємна довіра, поряд-
ність, сумлінність, чесність, повага до людини і віра в її сили, ви-
сока мотивація творчої праці) включають також правила етичної
поведінки в бізнесі: вірність слову та послужливість у взаємосто-
сунках, ділова чесність і партнерська надійність, збереження ко-
мерційної таємниці та інші правила, що відповідають вищим ста-
ндартам ділової честі. Усе це разом сприяє формуванню іміджу
фірми як партнера, з яким можливе тривале, надійне і взаємови-
гідне співробітництво, що є життєво важливим у швидко мінли-
вому ринковому середовищі.

Питання для самоконтролю:

4.1. Визначення та моделі середовища господарювання
підприємства.
4.2. Структура середовища господарювання підприємства.
4.3. Фактори макросередовища та їх вплив на діяльність
підприємства.
4.4. Характеристика окремих складових мезо- та мікросе-
редовища підприємства.
4.5. Технологія використання PEST-аналізу для оцінювання
факторів макросередовища підприємства.
4.6. Профілі макро-, мезо- і мікросередовища підприємства
та особливості їх побудови.
4.7. Визначення ринку та його типологія.
4.8. Монополія та її види.
4.9. Сутність та різновиди інфраструктури ринку.
4.10. Принципи поведінки суб’єктів господарювання на
ринку.



Економіка підприємства108

Тема 5

РИНОК ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ)
ТА МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВА

Ключові
поняття
і терміни

 товар;
 товарний ринок;
 продукція (послуга);
 номенклатура продукції;
 асортимент продукції;
 валова продукція;
 товарна продукція;
 чиста продукція;
 реалізована продукція;
 маркетинг;
 концепція маркетингу;
 маркетингова діяльність підприємства;
 стратегія маркетингу;
 тактика маркетингу;
 попит;
 сегмент ринку;
 місткість ринку

5.1. Товар і товарний ринок:
поняття та класифікації

Основою економіки будь-якої держави є ринок проду-
кції і послуг — товарний ринок. Об’єктом товарного ринку є то-
вар, а суб’єктами — виробники і споживачі, продавці та покупці.

Товар (англ., commodity, goods) — це продукт праці (виріб,
послуга), призначений для продажу, що задовольняє певні потре-
би підприємств (організацій) або населення. У процесі виробниц-
тва людина взаємодіє з певними засобами виробництва і створює
конкретні матеріальні блага. Отже, останні є продуктами праці,
тобто споживною вартістю, річчю природи, пристосованою лю-
диною за допомогою знарядь праці до своїх потреб. Результат
праці здебільшого матеріалізується у вигляді конкретного проду-
кту (продукції, виробу). Продукція, що виготовляється протягом
певного часу, перебуває на різних стадіях технологічного проце-
су і з огляду на це називається незавершеним виробництвом, на-
півфабрикатом чи готовим для споживання продуктом (виробом).

Ясна річ, що в промисловому виробництві результатом (продук-
том) праці є продукція, на підприємствах транспорту — відповідний
обсяг виконаної роботи (перевезених вантажів або пасажирів на ту
чи ту відстань), а в установах зв’язку та банках — надані юридичним
і фізичним особам послуги. Іноді продукт праці є водночас і вироб-
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леною продукцією, і виконаною роботою, і наданою послугою (на-
приклад, полагоджені годинник, телевізор, холодильник, взуття тощо).

Найповніший перелік товарів, які є здобутком людської праці
і використовуються в торговому обороті, містить Гармонізована
система опису та кодування товарів (Harmonized Commodity
Description and Coding System). Вона була ухвалена Радою мит-
ного співробітництва на основі Конвенції про Гармонізовану сис-
тему опису та кодування товарів, яка набула чинності у 1988 ро-
ці. Гармонізована класифікація товарів створена для контролю за
їх обміном, переміщенням через кордони митних територій у
процесі зовнішньої торгівлі.

Маркетологи виокремлюють п’ять груп товарів, які наведено
на рис. 5.1.

Згідно із більш загальною класифікацією всі товари поділяють
на такі групи:

⎯ сільськогосподарська сировина та продовольство;
⎯ пальне, мінеральна сировина та метали;
⎯ хімічні продукти;
⎯ машини, устаткування, транспортні засоби;
⎯ промислові товари народного споживання.
Залежно від типу споживачів розрізняють товари індивідуаль-

ного споживання (споживчі товари) і товари виробничого при-
значення, а також відповідні їм ринки.

Товари індивідуального споживання призначені для задово-
лення особистих (індивідуальних) потреб. Ринок споживчих то-
варів орієнтований на масового споживача, множинну конкурен-
цію, його структура значною мірою децентралізована. На цьому
ринку переважають стандартні товари та багатоступінчасті кана-
ли товаропросування.

Споживчий ринок в Україні складається з чотирьох основних
сегментів: перший — організований (врахований органами стати-
стики, включаючи приватних підприємців, що торгують на речо-
вих ринках; другий — продовольчий; третій — речовий; четвер-
тий — продовольчо-приватний.

Товари виробничого призначення використовуються підприєм-
ствами, фірмами, організаціями. Це всіляке технологічне устатку-
вання, будівельно-дорожня техніка, транспортні машини загального
користування, паливно-сировинні товари тощо. Ринок товарів вироб-
ничого призначення має характерні параметри за своєю структу-
рою, типом споживання (незначна кількість покупців), типом кон-
куренції, мотивації покупок, каналами товаропросування, високими
вимогами до сервісу. Маркетинг товарів виробничого призначення,
як правило, орієнтований на прогресивні види продукції (машини,
устаткування та інші) з урахуванням їх морального старіння у про-
цесі реалізації, транспортування, установки тощо.
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Рис. 5.1. Маркетингова класифікація товарів
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Послугою є продукт праці, виражений у вигляді споживної
вартості, корисного ефекту, що задовольняє які-небудь людські
потреби незалежно від їх природи.

Послуга має низку особливостей, що позначаються на її мар-
кетингу, а саме: неможливість випробування послуги заздалегідь
(до її придбання); зміна її якості в часі (якісна нестабільність че-
рез неодночасне залучення різних людей до надання послуги);
невіддільність від постачальника; неможливість накопичення
результатів послуг (нагромадження запасів).

Розвиток сфери послуг тісно пов’язаний з матеріальним вироб-
ництвом, яке забезпечує технічну базу сфери послуг, а також з
постійно зростаючими соціально-економічними потребами су-
спільства.

Одним із результатів науково-технічного прогресу є автомати-
зація праці. Це приводить до поступового вивільнення людини з
виробничого процесу. Час, що вивільняється внаслідок цього,
людина прагне витратити на себе (похід в кінотеатр, перукарню,
на виставку, курси іноземної мови і таке інше). Це є дієвим сти-
мулом розвитку сфери послуг.

Класифікація послуг передбачає їх поділ залежно від: способу
виконання — послуги, що надаються машинами чи людьми;
присутності клієнта — ті, що обов’язково потребують клієнта,
та ті, що надаються без присутності клієнта; мотиву отримання —
послуги для задоволення особистих чи ділових потреб; мотивів
постачальника — комерційні та некомерційні послуги; форми
надання — індивідуальні та масові послуги; матеріальності
форми — відчутні та невідчутні послуги.

Класифікацію послуг за Державним класифікатором товарів і
послуг подано на рисунку 5.2.

Сьогодні ринок послуг став невід’ємною частиною єдиного
товарного ринку.

Ринок товару (товарний ринок) — сфера обороту товару
однієї споживної вартості, в межах якої визначається монопольне
становище.

Товарний ринок може бути роздрібним та оптовим. Роздріб-
ний ринок є ринком покупців, що купують товари та послуги вроз-
дріб, тобто поштучно, в основному для особистого споживання.
Оптовий ринок — це ринок підприємств, окремих підприєм-

ців і організацій, що купують товари та послуги оптом, тобто
значними партіями, для їх подальшого використання у процесі
виробництва, перепродажу або перерозподілу.

Отже, товарний ринок є розвиненим інтегрованим ринком,
елементами якого є ринки споживчих і виробничих товарів, по-
слуг, який забезпечує функціонування економіки у сфері вироб-
ництва, обміну і споживання.
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Рис. 5.2. Класифікація послуг за Державним
класифікатором товарів і послуг

Загальновідомо, що більшість продуктів праці є придатною
для різних сфер і способів використання в народному господар-
стві. Зерно, наприклад, може бути сировиною для виробництва
борошна, виготовлення пива, квасу, хлібобулочних і кондитерсь-
ких виробів, може використовуватись як корм чи посівний мате-
ріал. Продукт праці, що вже готовий для споживання, може стати
сировиною для виробництва іншого продукту (наприклад, вино-
град — для виготовлення виноградного соку, вина). Чи стане
конкретна споживна вартість засобом виробництва або кінцевим
предметом споживання, цілком залежить від її функції задоволь-
няти конкретні потреби. Предмети праці, що підлягають обробці
в процесі виробництва і змінюють свою форму, перетворюються
у продукти праці, котрі поділяються на засоби виробництва та
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предмети споживання. Засоби виробництва, у свою чергу, поді-
ляються на засоби праці та предмети праці, а предмети спожи-
вання — на продовольчі і непродовольчі товари. Так продукція
поділяється на окремі види за ознакою економічного призначення.

Зрештою для загальної характеристики продукції (роботи, по-
слуг) практичне значення має застосування системи її вимірників.

5.2. Показники обсягу продукції (послуг)

За умов товарного виробництва та ринкової економіки
виготовлена продукція, виконана робота або надана послуга є то-
варом, котрий має не лише споживну, а й мінову вартість. Для пос-
тійного й повного задоволення потреб ринку планування та облік
товарів, що їх виготовляють на продаж, здійснюється в натураль-
них (фізичних) і вартісних (грошових) вимірниках (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Загальна характеристика продукції (робіт, послуг)
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Важливо зважити на те, що ступінь задоволення потреб ринку
можна охарактеризувати виходячи насамперед з показників обся-
гу товарів певної номенклатури й асортименту в натуральному
вигляді.
Номенклатура продукції — це перелік найменувань виробів,

завдання з випуску яких передбачено планом виробництва про-
дукції.
Асортимент — це сукупність різновидів продукції кожного

найменування, що різняться за відповідними техніко-економіч-
ними показниками (за типорозмірами, потужністю, продуктивні-
стю, дизайном тощо). Номенклатура й товарний асортимент
включають традиційну продукцію, попит на яку зберігається, а
також нову продукцію, дослідні зразки принципово нових виробів.

Вимірниками продукції в натуральному виразі є конкретні фі-
зичні одиниці — штуки, тонни, метри тощо. У практиці плану-
вання та обліку обсягу продукції іноді використовують умовно-
натуральні (наприклад, умовні банки консервів, умовні листи
шиферу, штуки цегли) і подвійні натуральні показники (напри-
клад, виробництво сталевих труб може вимірюватися тоннами та
метрами, тканин — погонними і квадратними метрами).

Обсяг продукції у вартісному виразі на більшості підприємств
різних галузей виробничої сфери визначається показниками то-
варної, валової, чистої продукції.
Товарна продукція є зазвичай вартісним показником, що дає

змогу визначити загальний обсяг виробництва підприємства як
суму обсягів виробництва різних видів продукції, напівфабрика-
тів, робіт і послуг виробничого характеру, призначених для реа-
лізації різним споживачам, а також обчислювати низку макро-
економічних та узагальнюючих похідних показників розвитку
національної економіки.

ТП = ГВ + НФ + Пп, (5.1)
де ТП — товарна продукція у вартісному виразі;

ГВ — сума обсягів готових виробів для реалізації споживачам;
НФ — напівфабрикати власного виготовлення, призначені для

реалізації замовникам;
Пп — послуги промислового характеру, які реалізуються спо-

живачам.
Показник валової продукції, окрім елементів, які входять до

складу товарної продукції, включає також зміну залишків незаве-
ршеного виробництва протягом розрахункового періоду, вартість
сировини й матеріалів замовника та деякі інші елементи залежно
від галузевих особливостей виробничої діяльності підприємства.
Причому динаміка залишків незавершеного виробництва врахо-
вується лише на тих підприємствах машинобудування та метало-
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обробки, де тривалість виробничого циклу для переважної біль-
шості видів продукції значна. Слід також знати, що обсяг то-
варної і валової продукції виробничого об’єднання, у складі яко-
го підприємства або інші виробничі ланки перебувають на само-
стійному балансі, визначається за сумою відповідних їх показників.

ВП = ТП – ЗНВ0 + ЗНВ1 + ВСМз, (5.2)
де ВП — валова продукція:

ЗНВ0 — залишки незавершеного виробництва на початок року;
ЗНВ1 — залишки незавершеного виробництва на кінець року;
ВСМз — вартість сировини і матеріалів замовника.
З метою повнішої характеристики динаміки виробництва про-

дукції та показників його ефективності (передовсім продуктив-
ності праці) здійснюються розрахунки чистої продукції. За вихід-
ну базу для її обчислення беруть обсяг товарної продукції, з
вартості якої виключають матеріальні витрати і суму амортиза-
ційних відрахувань, тобто вартість так званої уречевленої праці,
елімінуючи вплив останньої на величину загальної вартості про-
дукції, що її виробляє підприємство. За економічним змістом по-
казник чистої продукції відбиває додану вартість і завдяки цьому
характеризує результати використання саме власного трудового
потенціалу. Відтак показник чистої продукції доцільно застосо-
вувати для об’єктивної оцінки рівня ефективності виробничо-
господарської діяльності підприємства.

ЧП = ТП – Вм, (5.3)
де ЧП — чиста продукція;

Вм — матеріальні і прирівняні до них витрати на виробництво
річного обсягу продукції.

Проте міру задоволення ринкового попиту на ту чи ту проду-
кцію відбиває не обсяг її виробництва в натуральному й вартіс-
ному виразі, а обсяг фактично реалізованих (проданих) виробів.
З огляду на цю важливу обставину варто визначати й контролю-
вати також планові (очікувані) й фактичні обсяги реалізованої
продукції. Плановий (очікуваний) показник реалізованої продук-
ції визначають виходячи з передбаченого виробничою програ-
мою підприємства на відповідний рік обсягу товарної продукції,
з урахуванням зміни залишків, нереалізованих на початок і кі-
нець розрахункового періоду, а фактичний — після оплати спо-
живачем (замовником) вартості продукції та надходження відпо-
відних грошових сум на банківський рахунок постачальника.

РП = ТП + ЗНП0 – ЗНП1, (5.4)
де ЗНП0 — залишки нереалізованої продукції на початок року;

ЗНП1 — залишки нереалізованої продукції на кінець року.
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Задача-приклад

За наведеними в таблиці 5.1 даними необхідно визначити по-
казники товарної (ТП), валової (ВП), чистої (ЧП) та реалізованої
(РП) продукції.

Таблиця 5.1
ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ

Варіант
Показник Одиниця

вимірювання 1 2

1. Виробництво продукції в натурально-
му вимірі: шт.

виріб А 550 600

виріб Б 700 750

виріб В 600 500

виріб Г 900 1000

2. Відпускна ціна одиниці продукції: грн

виріб А 10 000 12 000

виріб Б 12 000 12 500

виріб В 8000 10 500

виріб Г 16 000 13 500

3. Обсяг реалізації напівфабрикатів влас-
ного виробництва на сторону тис. грн 2200 2500

4. Послуги виробничого характеру на
сторону тис. грн 3000 2800

5. Залишки незавершеного виробництва
на: тис. грн

початок року 1200 1800

кінець року 1400 2000

6. Матеріальні й прирівняні до них ви-
трати на виробництво річного обсягу
продукції

тис. грн 17 200 19 180

7. Вартість сировини й матеріалів замов-
ника тис. грн 240 350

8. Залишки нереалізованої продукції на: тис. грн

початок року 800 500

кінець року 560 720
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Розв’язання:
Варіант 1:
ТП1 = 550 ⋅ 10 + 700 ⋅ 12 + 600 ⋅ 8 + 900 ⋅ 16 + 2200 +

+ 3000 = 38 300 тис. грн.
ВП1 = 38 300 – 1200 + 1400 + 240 = 38 740 (тис. грн);
ЧП1 = 38 300 – 17 200 = 21 100 (тис. грн);
РП1 = 38 300 + 800 – 560 = 38 540 (тис. грн).

Варіант 2:
ТП2 = 600 ⋅ 12 + 750 ⋅ 12,5 + 500 ⋅ 10,5 + 1000 ⋅ 13,5 + 2500 +

+ 2800 = 40 625 (тис. грн);
ВП2 = 40 625 – 1800 + 2000 + 350 = 41 175 (тис. грн);
ЧП2 = 40 625 – 19 180 = 21 445 (тис. грн);
РП2 = 40 625 + 500 – 720 = 40 405 (тис. грн).

5.3. Поняття маркетингу,
його концепції та різновиди

Маркетинг — це виробничо-комерційна діяльність
підприємства, спрямована на виявлення та задоволення потреб у
його продукції (послугах) через продаж її на ринку з метою оде-
ржання прибутку. Маркетинг як різновид діяльності, необхідної
за умов ринкової економіки, виконує такі функції:

 комплексне дослідження ринку, його структуризація (сег-
ментування), аналіз і прогнозування попиту;

 вибір сегментів ринку, прийнятних для підприємства;
 визначення номенклатури та асортименту продукції для

ринку;
 розроблення стратегії виходу на ринок і реакції на дії кон-

курентів;
 здійснення комплексу маркетингових заходів (розроблення і

реалізація товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики
підприємства);

 організація маркетингової діяльності (створення маркетин-
гових служб);

 контроль маркетингової діяльності та оцінювання її ефекти-
вності.

Донині і тепер мають місце різні визначення поняття «марке-
тингу». Тому на сьогодні розроблено сім наукових підходів до
тлумачення цього терміна (табл. 5.2).
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Таблиця 5.2
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ

Підхід Основний зміст

1. Концептуальний
пов’язаний із загальним уявленням про маркетинг,
виокремленням його як системи поглядів, бізнес-
філософії за умов ринкових відносин та конкуренції

2. Функціональний ґрунтується на розумінні цього терміна через вико-
нання маркетингових функцій на підприємстві

3. Товарний

маркетинг трактується як діяльність із продукування і
реалізації товарів, зважаючи на їх цінність, а також як
спроможність розв’язувати ті або інші актуальні про-
блеми споживачів чи управляти товарами згідно з
концепцією їх життєвого циклу

4. Системно-
поведінковий

репрезентує маркетинг через призму змін у відповід-
них соціально-економічних системах, які впливають
на поведінку суб’єкта господарювання на певному
ринку

5. Інституційний
полягає в розумінні маркетингу як системи з багатьма
елементами, що взаємодіють один з одним та елемен-
тами зовнішніх систем

6. Національний

передбачає розгляд тих особливостей маркетингу, які
визначаються національними традиціями, історично
сформованими методами і способами торгівлі, став-
ленням до підприємницької активності в окремих
країнах

7. Управлінський передбачає його тісний зв’язок з процесом управління
підприємством, яке функціонує за конкретних умов

Кожне з цих визначень маркетингу є по-своєму правильним,
але жодне не є вичерпним.

Тривалий період розвитку маркетингу, особливості його вико-
ристання в різних країнах, галузях, організаціях та на підприємс-
твах зумовили появу різноманітних його видів [69, 111].

1. Залежно від орієнтації маркетингу розрізняють марке-
тинг, орієнтований на продукт (послугу), на споживача, та змі-
шаний. Маркетинг, орієнтований на продукт (продуктовий мар-
кетинг), має на меті використання продукту чи послуги як
основного інструмента виробничо-збутової діяльності. Інакше
кажучи, висока якість продукції позбавляє необхідності доклада-
ти значних зусиль для рекламування, реалізації та інших елемен-
тів маркетингової діяльності. Якісний товар продає себе сам. Згі-
дно з принципами Маркетингу, орієнтованого на споживача,
споживач, по-перше, завжди правий, по-друге, він віддає перева-
гу товарам із вищими якісними показниками, але придбаває не
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стільки сам товар як річ, скільки ту споживну вартість, яка в ньо-
му втілена, для розв’язання власних виробничих проблем або для
задоволення власних потреб. У зв’язку з цим головне завдання
маркетингу — вивчення споживача, його побажань, пріоритетів,
умов, чинників їх формування і розвитку, пропонування відповід-
них товарів чи послуг. Суть змішаного маркетингу, а саме він
переважає в сучасній підприємницькій діяльності, полягає у ви-
користанні підходів та інструментарію обох вищеназваних видів
маркетингу.

2. Залежно від сфери маркетингової діяльності розрізняють
маркетинг товарів споживчого попиту (споживчий маркетинг),
товарів виробничо-технічного призначення (маркетинг типу
business to business) і торговельний (посередницький). Спожив-
чий маркетинг спрямований на задоволення потреб людей (так
званих кінцевих споживачів, оскільки після споживання ними то-
варів (наприклад продовольчих) останні назавжди перестають іс-
нувати або експлуатуються ними). У маркетингу виробничо-тех-
нічного призначення (типу «business to business») взаємозв’язки
встановлюються між підприємствами, фірмами чи організаціями.
У тому разі, коли споживачами і постачальниками є промислові
підприємства, а продукція постачається для виробництва інших
товарів, маркетинг називається промисловим. Посередницький
маркетинг — це, з одного боку, професійне виконання спеціалі-
зованими ринковими суб’єктами спеціальних функцій із задово-
лення потреб підприємців — товаровиробників зі збуту готової
продукції, а з другого — потреб споживачів цієї продукції.

3. За змістом маркетингової діяльності та періодом, на
який розробляється маркетингова політика підприємства,
розрізняють стратегічний, тактичний та оперативний маркетинг.
Стратегічний маркетинг — це розроблення та реалізація трива-
лої маркетингової політики підприємства (більше ніж на п’ять
років) — своєрідної генеральної програми дій. У ній визначають-
ся мета і завдання діяльності та розвитку підприємства, розроб-
ляється його стратегія. Найважливіший вихідний момент страте-
гічного маркетингу — аналіз і прогнозування реальних і потен-
ційних потреб споживачів. Головним у стратегічному маркетингу
є виявлення і освоювання перспективних ринків товарів (послуг)
і груп споживачів (ринкових сегментів), забезпечення і планомі-
рне підвищення конкурентоспроможності продукції і підприємс-
тва в цілому, зосередження зусиль на перспективних напрямах
діяльності. Тактичний маркетинг — це розроблення середньост-
рокових (від двох до п’яти років) програм діяльності підприємст-
ва в рамках вибраних перед тим стратегій. Оперативний марке-
тинг — це розроблення та реалізація конкретного маркетинго-
вого інструментарію, засобів активного збуту продукції, своєчас-
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не реагування на динаміку попиту на підставі можливостей під-
приємства та стану ринку.

4. Залежно від ступеня диференціації маркетингової діяль-
ності розрізняють масовий та диференційований маркетинг. Ма-
совий маркетинг — це діяльність, яка передбачає пропонування
універсальних товарів для всього ринку (всіх споживачів). Най-
вищим його виявом є глобальний маркетинг. Можливість глоба-
льного маркетингу пояснюється тим, що нині відбувається інтен-
сивний процес зближення різних країн, народів, а через те
бажання споживачів різних країн також все більше зближуються,
«уніфікуються». Тому стратегія маркетингу може мати єдиний
для всіх споживачів характер, а товари, що пропонуються ринку,
якомога більше стандартизуються з розрахунком на масового по-
купця. Диференційований маркетинг, навпаки, виходить із того
засадного принципу, що будь-який бізнес має локальний харак-
тер, а отже, потребує сегментування ринку, тобто його поділу на
однорідні частини та обслуговування таких частин (сегментів) з
урахуванням характеристик і особливостей останніх. Рівень сег-
ментування ринку може бути різним, аж до поділу на окремі
суб’єкти. У такому разі диференційований маркетинг називають
індивідуальним. До речі, індивідуалізація маркетингу — це про-
відна тенденція його сучасного розвитку.

5. За видами попиту розрізняють маркетинг конверсійний,
стимулювальний, ремаркетинг, синхромаркетинг, розвивальний,
підтримувальний, демаркетинг, маркетинг-реагування, маркетинг-
протидія, персональний, інноваційний (креативний) (табл. 5.3).

6. Залежно від функціонального напряму діяльності розріз-
няють маркетинг виробничий, товарний, збутовий, управлінсь-
кий і стратегічний.

Об’єктом маркетингу є комплекс «потреби — товар — ціна —
реклама — збут». Центральне місце в цьому комплексі належить
товару, — тобто всьому такому, що продається з метою задово-
лення певних потреб (продукція, послуги, ресурси, ідеї тощо).

У широкому розумінні маркетинг — це не просто різновид ді-
яльності, а ринкова концепція управління виробництвом, коли
принципова ідея — задоволення потреб через ринок — стає засад-
ною для всіх підрозділів підприємства (проектно-конструктор-
ських, технолого-виробничих, фінансово-комерційних). Це озна-
чає, що маркетинг інтегрує всі фази підприємницької діяльності
й підпорядковує їх інтересам підприємства на ринку. Маркетинг
цілком узалежнює виробництво продукції від попиту на неї (від
можливості її продати). За умов науково-технічного прогресу й
конкурентної боротьби для виживання та успішної роботи кожне
підприємство мусить мати ефективну систему маркетингу, відпо-
відну стратегію й тактику розв’язання маркетингових завдань.
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Таблиця 5.3
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОПИТУ ТА ВИДІВ МАРКЕТИНГУ

Вид попиту Вид маркетингу Зміст маркетингової діяльності

Негативний
(відторгнутий
споживачем)

конверсійний
створення активного попиту через
зниження цін, стимулювання збуту,
поліпшення якості товару

Нульовий стимулювальний
надання товару нових характеристик,
рекламування, пропонування товарів
іншим ринкам (сегментам)

Дегресуючий ремаркетинг надання товару ринкової новизни, ре-
позиціювання

Сезонний
(нерегуляр-
ний)

синхромаркетинг
згладжування сезонних коливань вироб-
ництва та продажу, використання гну-
чких цін, політики знижок

Латентний розвивальний стимулювання попиту, якості товарів,
сервісу

Повноцінний підтримувальний підтримання попиту, якості товарів,
сервісу

Ажіотажний демаркетинг тимчасове зниження рекламної актив-
ності, посилення збутової діяльності

Оманливий
(не враховано
всі фактори)

маркетинг-ре-
агування, «корот-

козорий»
наголошування на оперативному
управлінні діяльністю

Небажаний маркетинг-
протидія скорочення небажаного попиту

Унікальний персональний розвиток сервісу, персональний про-
даж

Креативний інноваційний розроблення і пропонування ринку но-
вих товарів

Маркетинг підприємства ґрунтується на таких принципах:
 орієнтація усіх сфер діяльності підприємства на задоволення

потреб споживачів та одержання прибутку;
 цілеспрямований та активний вплив на попит, його розви-

ток;
 гнучке реагування виробництва на зміну потреб і попиту

покупців, оперативне пристосування до цих змін;
 використання ціноутворення як механізму реагування і

впливу на кон’юнктуру ринку;
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 вибір ефективних форм і методів доставки, реклами та про-
дажу продукції;

 підтримування творчої атмосфери серед працівників, приче-
тних до маркетингової діяльності, заохочення їхньої активності
(ініціативи) щодо прийняття маркетингових рішень.

У своєму розвитку маркетинг зазнав помітної еволюції, етапи
якої можна охарактеризувати через зміну його концепцій. Конце-
пція маркетингу — це загальний підхід підприємства до досяг-
нення своєї мети на ринку. Відомі п’ять концепцій маркетингу:
виробнича, продуктова, комерційна, індивідуального маркетингу,
соціального маркетингу.
Виробнича концепція передбачає спрямування головних зу-

силь підприємства на вдосконалення виробництва й мобіліза-
цію внутрішніх резервів з метою розширення обсягу виготов-
лення продукції та зниження її собівартості. Вона є типовою
за умов незадоволеного попиту, що відповідає передусім ни-
зькому рівню розвитку ринкових відносин. Застосовується та-
кож тоді, коли собівартість продукції висока і є резерви її
зниження.
Продуктова концепція спрямована, насамперед, на поліпшен-

ня споживчих параметрів виробів, їхніх конструктивних, експлу-
атаційних та інших показників якості, що зумовлює забезпечення
належного збуту продукції. Ця концепція відповідає потребам
конкурентної боротьби, коли є можливість підвищувати конку-
рентоспроможність виробів через їх удосконалення за умов до-
статньо стабільного попиту.
Комерційна концепція за своєю сутністю створює передумови

для забезпечення належного збуту. При цьому основна уваги
приділяється активізації передовсім роботи комерційних служб.
Різні форми психологічного впливу на покупця є найефективні-
шими тоді, коли він погано обізнаний з пропонованою продук-
цією та її споживчими якостями.
Концепція індивідуального маркетингу орієнтує підприємство

на виявлення індивідуальних потреб покупців і спрямовує зусил-
ля на те, щоб задовольнити ці потреби ліпше, ніж конкуренти.
Концепція соціального маркетингу не обмежується виявлен-

ням і задоволенням індивідуальних потреб як умови ефективної
діяльності підприємства, а бере до уваги суспільні потреби та ін-
тереси передусім перспективного характеру: охорону навколиш-
нього середовища, природних ресурсів, здоров’я людей, націона-
льної безпеки тощо.

Зрозуміло, що підприємство, яке мусить постійно адаптувати-
ся до мінливого зовнішнього середовища, не реалізує тільки
якусь одну концепцію. Концепції маркетингу поєднуються й ви-
користовуються комплексно, залежно від конкретних умов.
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5.4. Система маркетингу та маркетингова
діяльність підприємства

З кінця 50-х років ХХ століття систему засобів марке-
тингу називають «маркетинг-мікс» (marketing-mix). У кінці 70-х
років відповідні елементи цієї системи було об’єднано в чотири
групи (концепція «4Р» — від початкової букви англійської назви
кожної групи елементів), тобто product (товар), place (місце),
promotion (просування), price (ціна).

Стрижневий елемент системи «мікс» — товар. Тут основ-
ними інструментами маркетингової діяльності підприємства є
його якість, різноманітність, зовнішній вигляд, властивості,
товарна марка, упаковка, габарити, сервіс, гарантії, можливості
повернення товару покупцем та ін. Головним у створенні това-
ру як системи елементів є винайдення і реалізація суттєвих пе-
реваг для споживачів проти товарних пропозицій конкурентів
у широкому діапазоні — від упаковки до екологічної безпеки.
В ідеалі товар підприємства взагалі має бути унікальним на
ринку.

Розподіл — це насамперед конструювання каналів збуту про-
дукції підприємства. Саме вони мають пов’язувати підприємство
з ринком, забезпечувати можливості для реалізації його продук-
ції. Крім того, цей блок системи засобів маркетингу передбачає
належні способи та методи створення збутового апарату, вибору
посередників та управління ними, підготовки працівників збуто-
вої сфери, розміщення товарів у відповідних торговельних закла-
дах, формування в кожному з них оптимальної номенклатури та
асортименту продукції, нагромадження необхідних і достатніх її
запасів, організації транспортування та зберігання тощо.

Просування має на меті створення інформаційного взаємо-
зв’язку підприємства зі своїм цільовим ринком. Тут головним ін-
струментом маркетингу є реклама, стимулювання збуту, персо-
нальний продаж.

Суть ціноутворення полягає у методах визначення цін, зни-
жок, умов оплати та торговельного кредитування покупців.

В останні роки ця концепція доповнюється ще кількома «Р», у
тому числі people (споживачі), process (процеси), physical evidence
(фізичні свідчення), personal (персонал), partnership (дружні сто-
сунки зі споживачами). Такі доповнення є особливо важливими
для маркетингу послуг. Для промислового маркетингу суттєвим
елементом є ще одне «Р» — preferred suppliers (тривалі стосунки
з найліпшими постачальниками).

Отже, з одного боку, концепція «marketing-mix» — це систе-
матизований перелік можливих маркетингових інструментів, а з
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другого — оптимальне й ефективне комбінування необхідних і
достатніх дій у конкретній системі «продукт — ринок». Між ци-
ми двома полюсами досить велика відстань. Характер її прохо-
дження (тобто порядок створення і використання «маркетингової
суміші») може дати належну користь (належний комерційний
ефект), стати шкідливим (збитковим) або навіть катастрофічним
(поразка підприємства в конкурентній боротьбі, його вихід з рин-
ку). З огляду на це, створення ефективних «маркетингових сумі-
шей» — одне з найактуальніших, трудомістких і складних питань
маркетингової практики. Досягнення успіху щодо цього базуєть-
ся на таких принципових засадах:

1. Кожна система «продукт — ринок» потребує створення ін-
дивідуальної, точно перевіреної «маркетингової суміші». При
цьому остання має бути гнучкою, тобто динамічно змінюватись
відповідно до змін у навколишньому бізнес-середовищі.

2. «Маркетинг-мікс» треба конструювати за критерієм досяг-
нення ефекту синергії, тобто максимальної результативності су-
місного використання маркетингових інструментів і дій за раху-
нок взаємопосилення цих дій.

3. «Маркетинг-мікс» треба точно орієнтувати в такій системі
координат:

⎯ ринок (чи підходить для нього цей товар, рівень цін, тип
реклами тощо);

⎯ конкуренти (їх можлива реакція, стратегія, сильні та слабкі
сторони);

⎯ підприємство (потенціал, ресурси, технологія, персонал
тощо).

4. «Маркетинг-мікс» завжди має бути комплексним і гар-
монійним поєднанням інструментів та дій. Інакше кажучи, йо-
го структуру треба складати з необхідної й достатньої кількос-
ті цих дій та інструментів з одночасним передбаченням логіч-
ної послідовності та взаємного узгодження порядку їх реа-
лізації.

5. Створюваний «маркетинг-мікс» має бути активним, тобто
передбачати не тільки виконання вимог ринку, але і його форму-
вання (сприяти збільшенню його реальної місткості, активізувати
купівельну активність споживачів тощо).

6. Будь-який «маркетинг-мікс» обов’язково треба чітко
спланувати. Річ у тім, що порядок його реалізації зазвичай ви-
кладають як чітку програму дій з деталізацією часу, місця, від-
повідальних за здійснення окремих заходів, форм контролю
тощо.

7. Безумовно також, що будь-який «маркетинг-мікс» треба
економічно обґрунтувати. Це означає, що ця система, з одного
боку, підлягає бюджетуванню, а з другого — має бути деталь-
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но обґрунтована із визначенням того економічного результату
(доходів, прибутку), на який сподіваються після її виконання.

Для досягнення поставлених цілей підприємство розробляє
стратегію й тактику маркетингу. Стратегія маркетингу включає
такі основні рішення і обґрунтування: ринок, на якому діє під-
приємство; особливості (стратегія) поведінки на ньому; склад і
обсяг продукції, яка пропонуватиметься на ринку; розроблення
нової продукції; форми й методи реклами, доставки і збуту про-
дукції; ціни на продукцію. Реалізація маркетингової стратегії
здійснюється за допомогою тактики маркетингу (прийняття
конкретних оперативних рішень).

Стратегія й тактика маркетингу ґрунтуються на вивченні
ринку, його постійному аналізі та структуризації. Ринок з по-
зиції маркетингової діяльності розглядається як сукупність ре-
альних і потенційних покупців товарів. Головним показником
ринку для продавця є попит на його продукцію, тобто потреба
в ній, забезпечена реальною купівельною спроможністю покуп-
ця. Попит на продукцію — величина змінна, тому, вивчаючи
його, важливо виявити фактори, від яких він залежить. Пере-
довсім аналізують конкурентоспроможність продукції, тобто
вивчають відносну характеристику споживчих якостей влас-
ної продукції, порівнюючи її з аналогічними виробами конку-
рентів.

Вивчення ринку не обмежується аналізом попиту й конкурен-
тоспроможності продукції. З’ясовуються також інші його харак-
теристики: географія ринку та його сегменти, на яких діє підпри-
ємство; місткість ринку і можлива частка підприємства на ньому
за сприятливих й несприятливих умов; основні конкуренти, осо-
бливості їхньої продукції та стратегії маркетингу; прогнозна оці-
нка кон’юнктури ринку на найближчий рік і перспективу (2—
5 років): динаміка попиту, зміна гостроти конкуренції, цінової
політики тощо.

Ринок як сукупність його покупців можна структуризувати,
тобто поділити за певними ознаками на групи — сегменти. Той
чи інший сегмент ринку складається з покупців, які мають бли-
зькі мотиви щодо купівлі певного товару і приблизно однаково
реагують на маркетингові дії підприємства (варіант продукції,
рекламу, ціну тощо). Сегментація уможливлює вибір привабли-
вих для підприємства сфер ринку (цільових сегментів) та концен-
трацію на них головної уваги.

На підставі аналізу сукупності покупців вибирають критерії
сегментації, які є різними для ринку товарів народного спожи-
вання й товарів виробничого призначення. Для предметів народ-
ного споживання такі критерії встановлюються за результатами
мотиваційного аналізу покупців. До них належать: географічні
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(ринок розмежовується територіально), демографічні (стать, вік,
рівень доходу, освіта людей тощо), соціальні (суспільні групи,
партії), психографічні (тип особистості, характер поведінки, спо-
сіб життя тощо). Критерії сегментації ринку товарів виробничого
призначення вибираються у процесі профільного аналізу підпри-
ємств та організацій. Ними можуть бути: географічні, галузеві,
«потужність» споживача (великі, середні, малі підприємства),
стабільність клієнтури (постійні, періодичні, епізодичні спожи-
вачі) та ін.

Сегментація дає змогу вибрати стратегію охоплення ринку. До
таких стратегій належать: недиференційований, диференційова-
ний і концентрований маркетинг.

Стратегія недиференційованого маркетингу економічна, бо
потребує відносно невеликих витрат на вивчення ринку, рекламу,
канали збуту внаслідок масового стандартизованого виробницт-
ва. Проте за умов конкурентної боротьби вона не завжди буває
ефективною.

Стратегія диференційованого маркетингу більшою мірою від-
повідає умовам конкурентної боротьби, бо орієнтується на спе-
цифічні потреби окремих груп споживачів. Але ця стратегія по-
требує більших маркетингових витрат і добре організованої
служби маркетингу.

Спеціалізація виробництва, розподілу й рекламування това-
рів забезпечує зниження витрат, якщо обсяг продажу достат-
ній. Проте стратегія концентрованого маркетингу пов’язана з
підвищеним ризиком. За несприятливої кон’юнктури на виб-
раному сегменті ринку підприємство може опинитися у склад-
ному фінансовому стані. Присутність підприємства на кількох
сегментах зменшує ризик. Концентрований маркетинг є при-
йнятнішим для підприємств з обмеженими ресурсами та од-
норідним виробництвом, тобто для підприємств сфери малого
бізнесу.

Найвідомішими маркетинговими стратегіями є такі:
1. Стратегія проникнення на ринок полягає в тому, що ос-

новним завданням підприємства стає інтенсифікація руху то-
варів, раціоналізація збуту продукції на раніше освоєному ри-
нку. Змін у продукцію не вносять, вона орієнтується на ту саму
групу покупців (сегмент). Розв’язання завдань цієї стратегії
можна досягти різними способами залежно від особливостей
продукції і ситуації на ринку: інтенсифікацією реклами, роз-
ширенням мережі збуту, зниженням цін тощо. Цей варіант
стратегії найпростіший і найекономніший. Проте успішним він
буває передусім за умов низького насичення ринку товаром і
невисокої конкуренції або браку такої взагалі. Важливе зна-
чення при цьому має етап життєвого циклу виробу. Стратегія є
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прийнятною для раннього і середнього етапів життєвого циклу
продукції, але безперспективною для кінцевого етапу, коли
продукція стає застарілою.

2. Стратегія розширення меж ринку (розвитку ринку) пе-
редбачає вихід із традиційною продукцією на нові сегменти
ринку, тобто туди, де її раніше не продавали. Ця стратегія по-
требує додаткових витрат на вивчення нових ринків, рекламу-
вання, організацію доставки і продажу там продукції. Це має
окуповуватися прибутком від додаткового продажу. Її застосо-
вувати доцільно тоді, коли існуючий ринок насичено товаром,
а резерви виробничої потужності та конкурентоспроможність
продукції дають змогу збільшити обсяг її виробництва і про-
дажу.

3.Стратегія вдосконалення продукції (розвитку товару) орієн-
тує підприємство на її модифікацію або заміну новою на вже
освоєному ринку. Така продукція призначається для тієї самої
групи покупців, але більше відповідає їхнім потребам за складом,
конструкцією чи формою, є досконалішою й відповідно конку-
рентоспроможнішою. Цю стратегію застосовують тоді, коли про-
дукція, яку виготовляє підприємство, застаріла, попит на неї па-
дає, відбувається енергійне витискування її аналогічною продук-
цією конкурентів. Вона потребує істотних витрат на розроблення
та освоєння виробництва нової продукції, її рекламування. Пози-
тивним у ній є орієнтація на перспективу і діяльність на добре
вивченому ринку.

4. Стратегія диверсифікації означає, що підприємство роз-
ширює номенклатуру своєї продукції і постачає нові товари на
нові ринки, освоює суміжні галузі виробництва. Диверсифікація
може мати різні форми. Широко застосовується така її форма, як
освоєння нової продукції, яка за технологією виробництва, екс-
плуатаційними характеристиками є дуже близькою до продукції,
що вже виготовляється. Іноді диверсифікація набирає конгломе-
ративної форми, коли освоюються нові вироби й сфери діяльнос-
ті, які не мають зв’язку з діючим виробництвом. Така диверсифі-
кація є організаційно складнішою. Диверсифікація як стратегія
виходу на ринок потребує великих витрат і має бути ретельно об-
ґрунтованою. Вона під силу фінансово міцним підприємствам і
застосовується передусім тоді, коли діяльність у межах однієї га-
лузі виробництва починає обмежувати зростання обсягу продажу
й розвиток підприємства. Диверсифікація є також засобом під-
вищення стійкості підприємства на ринку та зниження ризику
банкрутства.

У питанні вибору тієї чи іншої маркетингової стратегії може
стати в пригоді матриця компонентів векторів зростання за
І. Ансоффом (рис. 5.4).
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Рис. 5.4. Матриця компонентів векторів
зростання за І. Ансоффом

Матриця дає змогу ідентифікувати можливості окремих про-
дуктів чи сегментів, які намагається знайти підприємство.

5.5. Попит: методи оцінювання
та прогнозування

Організації виготовлення конкретних видів продукції
має передувати ретельне вивчення попиту на зовнішньому та
внутрішньому ринках товарів і послуг. Найліпше цього можна
досягти завдяки систематичному проведенню маркетингових до-
сліджень. На підприємствах, що дотримуються стратегії і тактики
маркетингу, застосовують ключовий принцип виробничо-
господарської діяльності: спочатку ідентифікувати товар, його
споживчі властивості, ціну, кількість та місце продажу і лише по-
тім планувати та організовувати його виробництво.

Попит — це бажання споживачів з урахуванням їхньої купі-
вельної спроможності. По суті, саме з цим поняттям повсякденно
має справу підприємець, виконуючи тактичні маркетингові за-
вдання.

Виконуючи маркетингові дослідження, попит поділяють на
відповідні рівні: необмежений (попит істотно перевершує пропо-
нування), задовільний (відповідає можливостям підприємства, є
досить стабільним), обмежений (нижчий за оптимальні можливо-
сті підприємства), нерегулярний (коливається в часі під впливом
певних факторів), бажаний попит.

Загалом є дев’яносто типів виміру попиту (рис. 5.5) [111]:
Суспільний попит на певний вид продукції складається із різ-

номанітних потреб як внутрішнього (відповідної країни), так і зо-
внішнього (світового) ринку товарів. Внутрішні потреби країни в
продукції охоплюють необхідні її обсяги для виробничого та
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особистого теперішнього споживання, нагромадження, попов-
нення державного резерву, включаючи забезпечення оборони,
космічних досліджень тощо. За умови виходу підприємства на
світовий ринок з конкурентоспроможною на ньому продукцією
(послугами) визначають необхідні обсяги експорту.

Територіальний
рівень

Продуктовий
рівень

Світ
Країна
Регіон
Територія
Споживач

Весь обсяг продажу
Обсяг продажу в
галузі промисловості
Обсяг продажу фірми
Продуктова лінія
Продуктова форма
Продуктовий пункт

Короткочасний
(1—2 роки)

Середній
(2—5 років)

Довготривалий
(5—15 років)

Час

Рис. 5.5. Дев’яносто типів виміру попиту (5 · 6 · 3)

В Україні загальна величина суспільного попиту на відповідні
види життєво необхідних товарів має визначатись за безпосеред-
ньою участю Міністерства економіки України та інших держав-
них управлінських структур економічного профілю. Це зумовле-
но рядом об’єктивних чинників господарювання за умов ринко-
вої економіки. По-перше, самі підприємства не завжди можуть
визначити дійсні масштаби ринкового попиту. По-друге, діє сис-
тема державного замовлення на виробництво певних обсягів най-
важливіших видів продукції на конкурсних засадах. По-третє,
необхідно постійно підтримувати узгодженість найважливіших
макроекономічних пропорцій у розвитку народного господарства
країни.

За таких обставин держава бере участь у складних процесах ви-
вчення ринку й визначення суспільного попиту на відповідні това-
ри, здійснюючи узагальнені розрахунки народногосподарської по-
треби в окремих видах продукції виробничого і споживчого
призначення. При цьому враховуються особливості обчислення за-
гальної потреби у засобах виробництва та предметах споживання.
Загальну потребу в засобах праці визначають диференційова-

но (за конкретними видами), виходячи з потреб поповнення й
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оновлення діючого парку устаткування (відповідно до передба-
чуваного зростання обсягу виробництва в різних галузях народ-
ного господарства), забезпечення реконструйованих і нових під-
приємств, регулювання державних резервів, експорту. Відповідні
розрахунки здійснюються з використанням узагальнених даних
про виконувані за допомогою засобів праці обсяги робіт, а також
на підставі норм продуктивності машин та устаткування.
Розрахунки потреби в матеріальних ресурсах (щодо окремих

видів предметів праці) проводять за основними напрямами їх ви-
користання: виробничі й ремонтно-експлуатаційні потреби, на-
уково-дослідні роботи, капітальне будівництво, побутове обслу-
говування населення. Обсяг матеріальних ресурсів на виробничі
потреби обчислюють за даними про масштаби виробництва про-
дукції (послуг) на підставі прогресивних норм питомих витрат
сировини, матеріалів, пального тощо. За розрахунків необхідного
обсягу матеріальних ресурсів для ремонтно-експлуатаційних по-
треб і капітального будівництва використовують узагальнені но-
рми витрат на одиницю вартості основних виробничих фондів
(будівельно-монтажних робіт).
Необхідні обсяги виробництва предметів споживання визна-

чають з урахуванням обсягу та структури попиту на них окремо
для продовольчих і промислових товарів. При цьому можуть бу-
ти враховані очікувані обсяги сільськогосподарської сировини та
існуючі норми споживання цих товарів відповідними групами
населення.

За визначення загальних обсягів виробництва тих чи тих видів
продукції вітчизняними підприємствами суспільний попит на них
обов’язково коригують з урахуванням передбачуваного імпорту
товарів, що їх буде завезено за міжнародними контрактами, дого-
ворами, угодами тощо.

Важливою характеристикою ринку є його місткість, під
якою розуміють максимально можливий обсяг продажу певного
товару впродовж року, виражений у натуральних або вартісних
одиницях.

Визначення місткості ринку — складна процедура, яка потре-
бує великої кількості інформації. Для цього у світовій практиці
використовують різні методи.

Метод ланцюгових підстановок найчастіше використовують,
коли фірма виходить на споживчий ринок із новим товаром. Міст-
кість ринку визначається за формулою:

М = n · П · Ц, (5.5)
де n — чисельність потенційних покупців певного товару;

П — кількість покупок, зроблених покупцем у середньому за рік;
Ц — ціна середньої одиниці покупки.
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У разі використання цього методу «ланцюжок» можна буду-
вати і на підставі інших характеристик.

На ринку товарів виробничого призначення, якщо споживачів
небагато і кожен із них може укласти договір на велику поставку,
для визначення місткості ринку використовують метод підсумо-
вування ринків. Він передбачає визначення всіх потенційних
споживачів товару на кожному з ринків та підсумовування мож-
ливих обсягів збуту. Місткість ринку товарів, коло споживачів
яких доволі широке, може бути визначена за допомогою статис-
тичних методів, що враховують як тенденції минулих років у
збуті товарів, так і перспективні.

Якщо на ринку є аналогічні товари кількох товаровиробників,
кожен з них у межах загальної місткості ринку має свою ринкову
частку, яку визначають за формулою:

ri = (Oi/M) · 100 %, (5.6)
де ri — частка ринку і-го суб’єкта господарювання;

Oi — обсяг збуту товару і-го суб’єкта господарювання за рік;
М — місткість ринку цього товару.

Задача-приклад
ТОВ «Попелюшка», що працює у сфері послуг в поточному

році отримало чистий дохід обсягом 950 тис. грн. На цьому рин-
ку за той самий період чистий дохід конкурентів становив
4800 тис. грн (причому чистий дохід ТОВ «Фрекен Бок», що є лі-
дером на ринку, сягнув 1100 тис. грн).
Необхідно:
⎯ визначити ринкову частку послуг ТОВ «Попелюшка»;
⎯ знайти відносну ринкову частку ТОВ «Попелюшка» сто-

совно основного конкурента в поточному році.

Розв’язання:
Місткість ринку:
М = ∑ Oi = 950 + 4800 = 5750 тис. грн.
Ринкова частка ТОВ «Попелюшка»:
r «Попелюшка» = (Oi/M) ⋅ 100 % = 950 / 5750 ⋅ 100 % = 16,52 %.
Відносна ринкова частка ТОВ «Попелюшка» стосовно основ-

ного конкурента в поточному році:
r «Попелюшка» /«Фрекен Бок» = 950 / 1100 ⋅ 100 % = 86,36 %.

Попит на більшість товарів, який визначає місткість ринку,
характеризується нестабільністю. Тому кожне підприємство пра-
гне мати найбільш імовірний прогноз попиту на свій товар, який
є важливим фактором діяльності на ринку.
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Прогнозування попиту і збуту товару здійснюють за допомо-
гою різних методів, до яких належать:

⎯ опитування про наміри потенційних споживачів;
⎯ з’ясування спільної думки торговельних посередників;
⎯ застосування методу експертних оцінок, зокрема методу

Дельфі;
⎯ аналіз минулих тенденцій із використанням статистичних

методів (кореляційно-регресійний аналіз, аналіз тренду, аналіз
часових рядів);

⎯ пробний продаж (ринкове тестування товару) тощо.

Питання для самоконтролю:

5.1. Сутність та різновиди товару.
5.2. Визначення товарного ринку та його типологія.
5.3. Продукція, послуга, робота та їх порівняльна характе-
ристика.
5.4. Показники обсягу продукції.
5.5. Технологія розрахунку показників товарної, валової,
чистої та реалізованої продукції.
5.6. Поняття, функції, принципи і концепції маркетингу.
5.7. Система маркетингу: поняття та структура.
5.8. Стратегія і тактика маркетингу.
5.9. Особливості оцінювання попиту на окремі види про-
дукції.
5.10. Методи оцінювання місткості ринку та прогнозування
попиту.
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Тема 6

ТОВАРНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Ключові
поняття
і терміни

 товарна політика;
 маркетингова товарна політика;
 асортиментна політика;
 товарні стратегії;
 стратегія інновації товару;
 горизонтальна (концентрична) диверсифікація;
 вертикальна диверсифікація;
 поздовжня (латеральна) диверсифікація;
 стратегія варіації товару;
 стратегія елімінування товару;
 бренд;
 брендинг;
 неймінг;
 інструменти створення іміджу товару на ринку

6.1. Товарна політика підприємства:
сутність і складові

Товарна політика передбачає стратегічні й тактичні
дії суб’єкта господарювання або наявність у нього заздалегідь об-
міркованих принципів поведінки щодо формування асортименту
товарів та управління ним, з урахуванням їх конкурентоспромо-
жності, визначення відповідних оптимальних ніш (сегментів) ри-
нку, розроблення упаковки, маркування, здійснення продажу й
післяпродажного обслуговування. Усе це відбувається в умовах
жорсткої конкуренції, якої зазнає більшість товаровиробників,
постачальників і роздрібних фірм України.

Отже, товарна політика — це комплекс заходів, які націлю-
ють виробничо-комерційну діяльність підприємства на підви-
щення конкурентоспроможності продукції (послуг) та формуван-
ня раціонального товарного портфеля для задоволення потреб
споживачів і одержання прибутку.

Кожне виробниче або торговельне підприємство має здійсню-
вати свою товарну політику на основі принципів маркетингу, орі-
єнтуючись на вимоги та попит споживачів. У цьому і полягає
сутність маркетингової товарної політики.

Товарна політика включає в себе асортиментну політику, брен-
динг, а також передбачає використання товарних стратегій.

Асортиментна політика — (Assortment of output; Product portfolio
policy) — формування асортименту продукції залежно від потреб ри-
нку, фінансового стану підприємства та його місії і стратегічних ці-
лей. Зазвичай асортиментна політика має довгострокові цілі.
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Асортиментна
політика Брендинг

ТОВАРНА ПОЛІТИКА

Товарні стратегії:
 • стратегія інновації товару;
 • стратегія варіації товару;
 • стратегія елімінування товару

Рис. 6.1. Зміст товарної політики підприємства

Товарні стратегії — стрижневі напрями (пріоритети) товарної
політики, притримуючись яких підприємство може забезпечити
стабільний обсяг продажу, нарощування доданої вартості і прибу-
ток на всіх стадіях життєвого циклу продукції. Зазвичай до товар-
них стратегій належать: стратегія інновації, стратегія варіації, стра-
тегія елімінування товару чи послуги. Отже, товарні стратегії
відображають напрями оптимізації товарної номенклатури і визна-
чення асортименту товарів, які створюють умови для забезпечення
стабільної конкурентоспроможності й ефективної діяльності фірми.

Стратегія інновації товару чи послуги — стратегія виве-
дення нових продуктів на ринок. Інновація товару — процес без-
перервного удосконалення продукту, пов’язаний зі створенням
оригінальних, поліпшених або модифікованих продуктів. При ін-
новації товару використовують способи диференціації та дивер-
сифікації продукту.

З диверсифікацією пов’язується розширення виробничої про-
грами через виготовлення нової продукції для експансії ринків. У
такий спосіб підприємство може швидко проникнути на кілька
ринків і поступово збільшувати свою частку на них.

Загалом виділяють такі види диверсифікації товарної політи-
ки: горизонтальна (концентрична); вертикальна; поздовжня (ла-
теральна).

За горизонтальної диверсифікації підприємство додає до своєї
номенклатури нові види продукції, які виготовляються з викори-
станням традиційних технологій. Наприклад: меблевий комбінат
на додаток до виготовлення корпусних меблів починає виробни-
цтво вбудованих шаф-купе.
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Вертикальна диверсифікація має місце тоді, коли наявна това-
рна номенклатура доповнюється продукцією попередніх та на-
ступних ланок. Наприклад: завод безалкогольних напоїв купує
агрофірму для забезпечення сировиною виробничого процесу та
займається встановленням автоматів прохолоджувальних напоїв.

Ознакою поздовжньої диверсифікації є намагання підприємс-
тва ввійти в галузі, що не мають нічого спільного з його тради-
ційною діяльністю. Однак така диверсифікація є досить склад-
ною. Її здійснюють підприємства зі значним науково-технічним,
технологічним, фінансовим і управлінським потенціалом, які
мають гнучкі технології, а також висококваліфіковані кадри.
Прикладом поздовжньої диверсифікації слугує підприємство, яке
одночасно займається виготовленням і продажем будівельних
матеріалів, м’ясних напівфабрикатів, взуття, а також надає юри-
дичні й консалтингові послуги.

Розглянуті види диверсифікації у найзагальнішому вигляді
вміщено в межі матриці, поданої на рис. 6.2.

ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

Наявні
технології

Нові
технології

Наявні
технології

Нові
технології

Н
ая
вн
і р
ин

ки  стабілізація
позицій
 скорочення
 підтриму-
вання
 вихід з ринку

 освоєння
нових техно-
логій
 створення
нових модифі-
кацій тради-
ційних товарів

 розроблення
нової продук-
ції

 освоєння
нових техно-
логій
 розроблення
нової продук-
ції

Н
ов
і р
ин

ки  освоєння
ринку

 освоєння
нових техно-
логій
 розширення
ринків удоско-
наленої про-
дукції
 вихід на ри-
нок технологій

 розроблення
нової продукції
 розширення
ринків збуту
нової продукції

 повна диве-
рсифікація
(освоєння но-
вої продукції і
технологій,
вихід на нові
ринки)

РИ
Н
К
И

Наявні товари Наявні товари Нові товари Нові товари

ТОВАРИ

Рис. 6.2. Матриця вибору виду диверсифікації

Використовуючи різні види диверсифікації, підприємство на-
магається зменшити підприємницький ризик під час насичення та
спаду ринку, кон’юнктурних коливань попиту. Диверсифікація
дає змогу раціонально використовувати ресурси підприємства та
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податкові переваги, підвищувати рівень завантажування вироб-
ничої потужності.

Стратегія варіації товару чи послуги — заходи, спрямовані
на модифікацію товару, який уже виготовляється і перебуває на
ринку, шляхом зміни його окремих властивостей або показників
якості. При варіації товару можуть змінюватися фізичні (матері-
ал, якість), естетичні (дизайн, колір, форма) або символічні (на-
зва, марка товару) властивості товару.

Стратегія елімінування товару чи послуги — стратегія ви-
лучення товару з виробничої програми підприємства. Для переві-
рки товару на необхідність його елімінації використовують такі
критерії: динаміка обсягу продажу, коливання частки ринку, міс-
це в життєвому циклі, частка обороту товару в загальному това-
рообігу підприємства, рентабельність продукції, оборот і вартість
капіталу і т. д.

6.2. Життєвий цикл товару

Формування товарної політики залежить також від
життєвого циклу товару. Життєвий цикл товару — концепція, яка
характеризує розвиток обсягів збуту і прибуток від реалізації това-
ру, пропонує заходи зі стратегії і тактики маркетингу з моменту
надходження товару на ринок аж до його усунення з ринку. Впер-
ше опублікована американським економістом Т. Левітом у 1965 р.
концепція життєвого циклу товару — це, безперечно, лише теоре-
тична модель «життя» товару в період його перебування на ринку.
Проте ця модель широко використовується в маркетинговій прак-
тиці як така, що добре відповідає практичному досвіду, дає змогу
описати, проаналізувати ринковий життєвий цикл не тільки това-
рів, а й політичних партій, громадських діячів, ідей, послуг.

Дослідження життєвого циклу товару є дуже важливим з бага-
тьох причин:

• прискорення темпів науково-технічного прогресу сприяє
значному скороченню ринкового циклу товару;

• нова (особливо технічно складна) продукція потребує знач-
них інвестицій;

• концепція життєвого циклу уможливлює ґрунтовний аналіз
товарного асортименту, забезпечення збалансованого поєднання
нових, тих, що перебувають на стадії зростання, і зрілих товарів
тощо.

Класичну модель життєвого циклу товару можна побудувати
у вигляді графіка, який ілюструє динаміку обсягів продажу і при-
бутку від реалізації за весь час перебування товару на ринку
(рис. 6.3).



Розділ 2. Ринкове середовище функціонування підприємства 137

Дохід 
(прибуток)

Обсяг збуту

Прибуток

Час

I               II               III            IV             V              VI           

VII

Рис. 6.3. Концепція життєвого циклу товару
I — дослідження та розроблення товару; II — запровадження товару на ринок;

III — розширення ринку збуту; IV — використання переваг; V — зрілість товару;
VI — насиченість ринку; VII — витискування товару з ринку

Концепція життєвого циклу може бути застосована до виду, типу,
торговельної марки продукції. Тип продукції здебільшого точніше
відбиває етап життєвого циклу, ніж вид або торгова марка товару.

Види життєвих циклів товарів розрізняють за формою й тривалі-
стю (рис. 6.4).

Рис. 6.4. Види життєвих циклів товарів [68]
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Традиційна крива (А) має чіткі періоди впровадження, зрос-
тання, зрілості, спаду.
Класична крива (бум — В) відображає життєвий цикл популя-

рного продукту зі стабільним збутом протягом тривалого часу.
Крива захоплення (С) відтворює життєвий цикл товару, що

мав швидкий злет і падіння популярності.
Довгострокове захоплення (D) зображається аналогічною кри-

вою, проте збут триває в невеликих розмірах достатньо довго.
Сезонна крива (Е), або крива моди, стосується товару, котрий

добре реалізується протягом окремих періодів сезону.
Крива поновлення або ностальгії (F) стосується застарілого

товару, що знову набув популярності.
Крива провалу (G) характеризує продукт, що взагалі не мав

ринкового успіху.
Для типового товару найкоротшою є стадія виходу товару на

ринок, а найдовшою — стадія спаду обсягу продажу. Вивчаючи
графічний вираз різних кривих життєвого циклу товару, можна
дійти таких висновків:

• середовище господарювання підприємства змінюється на
кожному етапі життєвого циклу товару;

• структура витрат на різних етапах життєвого циклу неодно-
рідна;

• розмір прибутку змінюється залежно від етапу життєвого
циклу;

• на кожному етапі життєвого циклу товару слід визначити
пріоритетну стратегічну мету;

• діяльність підприємства має бути адаптована до кожного
етапу життєвого циклу.

Стрижневою ідеєю концепції життєвого циклу продукції є
підтвердження тимчасового характеру ринкового життя товару.
Навіть товари зі стрімким зростанням обсягів продажу і прибутку
колись проходитимуть етапи зрілості, насичення і витиснення з
ринку. У зв’язку з цим кожне підприємство мусить своєчасно по-
турбуватись про заміну своїх товарів новими.

6.3. Формування асортименту товарів
та управління ним

Важливу роль у діяльності підприємства відіграють
проблеми формування асортименту товарів.

Асортимент товарів — це сукупність їх видів, різновидів і
ґатунків, поєднаних за певною ознакою. Є різні види асортимен-
ту товарів.
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Залежно від складності асортименту розрізняють товари прос-
того та складного асортименту. Товари простого асортименту
мають незначну кількість видів або ґатунків (овочі, сіль, борошно
тощо). Товари, що мають у межах одного виду внутрішню кла-
сифікацію за різними ознаками (фасон, розмір), належать до то-
варів складного асортименту (взуття, одяг).

Товарні групи поділяються на товарні підгрупи, до яких вхо-
дять товари, однорідні за ознакою єдності виробничого похо-
дження (наприклад, взуття шкіряне, текстильне, гумове тощо).

Кожна підгрупа складається з товарів різних видів. Під видом
товару розуміють однакові товари, але для різних споживачів
(чоботи — жіночі, чоловічі та дитячі). Усередині кожного виду
товари поділяються за певними ознаками (артикулами, ґатунками
тощо), тобто на різновиди.

Ураховуючи поділ товарів на групи, підгрупи та види, асор-
тимент товарів також поділяють на груповий та внутрішньогру-
повий (розгорнений).
Груповий асортимент — це перелік товарних груп, включе-

них до номенклатури підприємства.
Внутрішньогруповий (розгорнений) асортимент — це деталі-

зація групового асортименту за конкретними видами й різнови-
дами товарів.

Ці два поняття, у свою чергу, тісно пов’язані з поняттям ши-
роти та глибини асортименту. Широта асортименту визнача-
ється кількістю товарних груп, а глибина — кількістю різновидів
товару в межах кожної товарної групи. Чим більше товарів різ-
них найменувань у певній товарній групі, тим асортимент глиб-
ший, а чим більше різних товарних груп у магазині, тим асорти-
мент ширший.

Торговий асортимент має таку специфічну характеристику, як
сумісність (збалансованість). Сумісний асортимент — це резуль-
тат логічного та послідовного поєднання різних товарних груп
відповідно до цілей торговельного підприємства і можливостей
ринку.

Формування асортименту — це процес добору груп, видів і
різновидів товарів. Асортимент формується в усіх ланках товаро-
руху — від виробництва до роздрібного продажу. У кожній із
цих ланок асортимент товарів різний. Орієнтиром будь-якого
підприємства при формуванні асортименту є торговий асорти-
мент магазинів, який має задовольняти потреби кінцевих спожи-
вачів.

Рішення про формування товарного асортименту ухвалюють-
ся, виходячи з ситуації, що склалася на ринку, загальноекономіч-
ної і маркетингової стратегії підприємства, його ресурсних мож-
ливостей.
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Широкий і глибокий асортимент продукції, яка орієнтована
на запити різних груп споживачів, збільшує адаптивні можливо-
сті підприємства до змін ситуації на ринку і зменшує ризик за-
товарення продукцією, однак у цій ситуації значно ускладню-
ється організація виробництва і збуту, а також система
управління підприємством. При цьому простішим і менш ризи-
кованим для товаровиробника є збільшення глибини асортимен-
ту, ніж його розширення, пов’язане з розробленням нових товар-
них ліній.

Поглиблення асортименту забезпечує більший ступінь
урахування специфіки запитів різних груп споживачів. На
цьому базується стратегія диверсифікації — одна з двох кон-
курентних стратегій. Іншою є стратегія лідерства за витрата-
ми, що передбачає виробництво стандартизованих дешевих
товарів.

Розширення асортименту збільшує стійкість підприємства на
ринку, особливо якщо товарні лінії значно відрізняються за сфе-
рою використання і цільовими групами споживачів. У цьому ви-
падку при втраті інтересу споживачів до одних товарних ліній
підприємство може вижити і розвиватися за рахунок інших, ви-
водячи з асортименту види продукції, що не користуються попи-
том споживачів і вводячи нові. Аналіз ефективності товарного
портфеля має здійснюватися постійно й узгоджуватися з новими
ринковими можливостями.

Розширюючи асортимент продукції, треба зважати на те, що:
⎯ розширення асортименту необов’язково супроводжується

наслідуванням цінностей вихідної торгової марки;
⎯ розширювати асортимент доцільно тоді, коли введення

нового товару в товарний портфель збільшує цінності вихідної
торгової марки;

⎯ розширення асортименту менш ризиковане і витратне, ніж
введення нової торгової марки, однак, як правило, є менш прибут-
ковим;

⎯ різні торговельні марки мають неоднакову еластичність,
тобто здатність переносити свої цінності на нові ринки чи сег-
менти.

При формуванні асортименту товарів підприємству слід вра-
ховувати такі фактори:

⎯ темпи науково-технічного прогресу;
⎯ зміни у структурі ринкового попиту;
⎯ фінансові можливості підприємства;
⎯ виробничі і маркетингові «ноу-хау»;
⎯ рівень конкуренції;
⎯ зміни в асортиментній політиці конкурентів.
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6.4. Бренд: поняття, технологія
створення та розвиток

Цей термін набув ужитку у скотарстві, коли власники отар мі-
тили свою худобу особливим тавром для розпізнавання. Фахівці з

маркетингу наголошують на необхідності
проведення чіткої межі в тлумаченні понять
«товар» і «бренд». «Товар, — зазначають во-
ни, можна відчути, доторкнутися до нього,
побачити. Він має фізичні властивості, може

існувати в різноманітних моделях, відрізнятися ціною та іншими
характеристиками. Бренд — ширше поняття, ніж товар. Бренд —
це те, що споживачі відчувають до продукту; це — прив’язаність
до нього, персональні якості, які вони приписують продукту, до-
віра і відданість, що вони надають виробу».

Бренд — це не тільки торгова марка (назва, графічне зобра-
ження, звукові символи) компанії чи товару, а й додаткові скла-
дові. До них належать:

⎯ образ у свідомості споживача;
⎯ механізм диференціювання товару;
⎯ індивідуальність;
⎯ правовий інструмент;
⎯ система комунікації із споживачами.
Тобто сучасне трактування поняття «бренд» ототожнюється із

сукупністю багатьох аспектів — від марки як цілісної концепції
виробника до сприйняття свідомістю споживача сукупності функ-
ціональних та емоційних елементів, що поєднуються з самим
товаром та способами його подання споживачу.

Брендом може бути товар (товарний бренд), компанія (корпо-
ративний бренд), ім’я людини або сайт. Існує також інша типоло-
гія бренду:

 1-й тип — передовий бренд — має домінуючу частку ринку
за обсягом продажу і ціною, а також переваги у разі вибору спо-
живачем;

 2-й тип — нішевий бренд — використовується для захвату
й утримання позицій на ринку в певній ринковій ніші;

 3-й тип — глобальний бренд — це найбільш визнаний про-
дукт або сімейство продуктів, які впізнають завжди і всюди, на
якому ринку вони б не з’являлися.

Бренд є складним об’єктом сприйняття. Він може об’єднувати
до шести категорій властивостей [82]. Це: атрибути, вигоди, цін-
ності, культура, індивідуальність та його користувачі.

Бренд (з англ.
brand) — тавро,
розпечене залізо,

головешка
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Атрибути — функціональні властивості товару. Атрибути
бренду викликають у свідомості покупця передусім асоціації від-
носно його незмінно високої якості. До них відносять функціо-
нальні та емоційні вигоди і переваги для споживача. Бренд може
виражати певну систему цінностей, культуру та образ цільової
аудиторії, а також викликати індивідуальний образ у свідомості
користувача. Тому при розробленні та просуванні бренду необ-
хідно робити акцент не тільки на атрибути і вигоди товару, а й на
цінності, культуру та індивідуальність, оскільки вони є найстій-
кішими і визначають сутність бренду.

Необхідно зазначити, що навіть найкращі атрибути товару не
гарантують йому успіху та перетворення його в бренд. Усі зусил-
ля можуть не дати ніякого ефекту, якщо не налагоджені збутова
мережа і логістика, тобто якщо товар погано поданий у торгових
точках. Особливо це важливо для товарів масового споживання.

Журнал «BusinessWeek» і консалтингова компанія «Interbrand»
опублікували рейтинг брендів «100 «Best Global Brands» (табл. 6.1).
Щоб потрапити в рейтинг, вартість торгової марки має бути по-
над 1 млрд дол. США.

Таблиця 6.1
ПЕРША ДЕСЯТКА РЕЙТИНГУ БРЕНДІВ

«100 «BEST GLOBAL BRANDS»

Вартість бренду, млн дол. СШАРей-
тинг Бренд

на 1.01.04 на 1.01.05 на 1.01.06 на 1.01.07

1 «Coca-Cola» 70 453 67 394 67 344 65 324

2 «Microsoft» 65 174 61 372 56 999 58 709

3 IBM 51 767 53 791 55 971 57 090

4 GE 42 340 44 111 49 113 51 569

5 «Nokia» 29 440 24 041 30 086 33 696

6 «Toyota» 20 784 22 673 27 887 32 070

7 «Intel» 31 112 33 499 32 244 30 954

8 «McDonald’s» 24 699 25 001 27 475 29 398

9 «Disney» 28 036 27 113 27 819 29 210

10 «Mercedes» — — 21 822 23 568

До найвідоміших українських брендів належать «Гетьман»,
«Nemiroff», «Шустов» (горілчані вироби); «Торчин», «Чумак»,
«Верес», «Корона», «Оболонь», «Росинка», «Славутич», «Taller»,
«Янтар», «Рогань», «Орлан», «Світоч» (продукти харчування);
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UMC, «Київстар», «Утел» (телекомунікації); «Прима», «Ватра»,
«Столичні» (сигарети); «Дарниця» (фармацевтика); «Аладдін»,
«Юнітрейд», «Трейд Лайн» (мережі магазинів).

Вартість бренду складається з трьох основних параметрів. Зо-
крема, реальної вартості акцій торгової марки на ринку, лояльно-
сті і стійкості бренду і його віртуального образу або іміджу.

Процес створення та просування бренду називають брендингом.
Є дві можливості брендингу: самотужки і за допомогою відповід-
них фірм (як правило, рекламних та PR-агентств). Перший шлях дає
змогу заощадити якусь копійчину, але потребує певних зусиль на
опрацювання концепції брендингу. Функція рекламних та PR-
агентств зводиться у цьому випадку до втілення готових ідей.

Про якість брендингу свідчить зростання обсягів продаж та
поінформованість про нього серед потенційних користувачів.
Зростання обсягів продажу бренду є найважливішим визнанням
продукції компанії з боку споживачів. Поінформованість про
бренд визначає спроможність потенційного покупця згадати вла-
стивості бренду передусім, за назвою. Розрізняють кілька рівнів
поінформованості, від активної до пасивної. Активна обізнаність
означає, що покупець без підказки може згадати якості бренду.
Пасивна обізнаність — згадування про якості бренду з підказкою
про властивості бренду. Пасивна обізнаність також важлива, осо-
бливо коли необхідно вибирати між невідомим товаром і відо-
мим, але раніше ні разу не купленим.

У літературі про брендинг зазначають головні асоціації стосо-
вно бренду: очікувана стабільна якість та позитивний імідж. За
фінансовим успіхом бренду стоїть очікувана якість. На її підси-
лення направлені основні маркетингові зусилля.

Створення бренду — це творчість, що базується на глибокому
знанні ринку (рис. 6.5). Початок роботи над будь-яким брендом
починається з його позиціювання на ринку, тобто визначення йо-
го місця у свідомості споживачів цільового сегменту щодо това-
рів конкурентів. Зрозуміло, що створюваний бренд має виділяти-
ся серед конкуруючих. Для цього розробник бренду повинен
позиціювати його завдяки визначенню:

♦ цільової групи споживачів, для якої створюється бренд;
♦ вигод споживачів від придбання саме цього бренду;
♦ головного цільового призначення бренду в конкурентній

боротьбі.
При створенні бренду намагаються не перевантажувати його

багатьма ідеями, а обирають найціннішу і найцікавішу для спо-
живача. Найпоширенішим принципом формування бренду вва-
жається використання унікальної властивості товару. Всі власти-
вості аналізуються з метою пошуку характерної відмінності, яку
може запропонувати тільки цей товар.
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Рис. 6.5. Схема брендингу

Коли товар не має унікальних властивостей, оригінальну ідею
слід шукати у сфері його виробництва (де, ким і як виготовляєть-
ся) або споживання (хто, де, як і чому користується). Крім цього,
є теми, які завжди користуються підвищеною увагою людей. Як-
що їх використати як головну ідею бренду, імовірність його кон-
курентоспроможності значно підвищується. На думку маркето-
логів США, увагу людей привертають такі теми: автомобілі,
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гроші (як їх заробляти), діти, тварини, відомі особистості, катаст-
рофи, королівські сім’ї, мода, пророчення майбутнього, продукти
харчування, розваги, весілля, скандали (світська хроніка), спорт,
гумор.

Створення кожної складової бренду потребує спеціальних на-
вичок. Так, для створення графічного зображення потрібен про-
фесійний дизайнер, котрий знає закони композиції. Відомо, що
для виразу ідеї бренду через той чи інший символ слід врахову-
вати закони сприйняття графічних зображень.

Створення звукового символу бренду також передбачає
участь відповідних фахівців. Досвід багатьох провідних фірм сві-
дчить, що класична музика створює відчуття стабільності й на-
дійності, тому її часто використовують для просування послуг.
Народна і сучасна музика також допомагає адресувати бренд ці-
льовій аудиторії.

Найбільше значення серед усіх компонентів бренду має
назва товару. Процес розроблення назви для фірми, торгове-
льної марки (бренду) називається неймінгом. Термін «ней-
мінг» походить від англійського дієслова «to name» — назива-
ти, давати ім’я — і означає професійну діяльність, яка пов’я-
зана зі створенням виразної, оригінальної назви для компанії
або товару, яка гарно запам’ятовується. На сьогодні неймінг
стає окремою сферою бізнесу, який здатний приносити значні
прибутки.

Для вибору назви бренду використовують комп’ютерну техні-
ку, за допомогою якої здійснюється лінгвістичний аналіз. Обрана
назва товару зіставляється із словами з різних словників, а також
аналізується морфемний склад її слів. Лінгвістичний аналіз дає
змогу уникнути негативних асоціацій у назві товару на інших мо-
вах, які можуть виникнути в разі виведення продукції на зовніш-
ній ринок.

Використання бренду полегшує розуміння товару та спрощує
його вибір споживачем.

Для підприємств, які працюють на вітчизняному ринку, є мо-
жливість оминути значні витрати, пов’язані зі створенням та роз-
кручуванням бренду. Йдеться про давно відомі торгові марки, які
за радянських часів використовували багато підприємств: по суті,
готові бренди з доволі позитивним іміджем (горілка «Столична»,
«Російська», «Московська», сигарети «Ватра», «Прима», пиво
«Жигулівське», цукерки «Червоний мак», «Білочка», шоколад
«Чайка», «Спорт», «Оленка» тощо). На продукцію з цими назва-
ми є сталий попит, а тому виготовляти її значно вигідніше, аніж
розкручувати власний бренд.

Для українських компаній бренд передовсім надає можли-
вість досягти маркетингових цілей (впізнання, позиціювання)
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та отримати економічний ефект, який виражається в перетво-
ренні споживчої цінності в грошові кошти, а не від продажу
самого бренду. Хоча в майбутньому потрібно враховувати і та-
ку можливість.

6.5. Інструменти створення іміджу
товару на ринку

Від того, яким постає товар в очах споживача, зале-
жить його продаж. Тому підприємство постійно піклується про
створення відповідного іміджу товару на ринку.

До інструментів створення іміджу товару на ринку можна від-
нести: розроблення та реєстрацію торговельної марки; дизайн
упаковки, маркування та кодування товару; рекламні повідом-
лення; вибір форми, матеріалу та кольору товару; передпродаж-
ний та післяпродажний сервіс.

Торговельна марка. У Цивільному кодексі України зазна-
чено, що «торговельною маркою може бути будь-яке позна-
чення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для ви-
різнення товарів (послуг), що виробляються (надаються)
однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (нада-
ються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути,
зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, ком-
бінації кольорів».

Використанням торговельної марки у сфері господарювання
(Господарський кодекс України) визнається застосування її на
товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на
упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках,
під час показу експонатів на виставках і ярмарках, у проспектах,
рахунках, на бланках та в іншій документації, пов’язаній із впро-
вадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комер-
ційний) обіг.

Призначенням торговельної марки є підтвердження високої
якості товару, підтримання його високого іміджу. Вибір назви
марки є дуже відповідальною справою. Вона має виражати інди-
відуальність і переваги товару, бути благозвучною і зручною у
вимові, у тому числі й на іноземних мовах.

Упаковка. В умовах розвиненого ринку упаковка стає дедалі
дієвішим інструментом маркетингу, складовою іміджу підприєм-
ства і предметом новаторського пошуку. Вартість упаковки в се-
редньому становить 10 % від ціни товару.
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Розрізняють три види упаковок:
• внутрішня упаковка — безпосереднє вмістилище товару;
• зовнішня упаковка — конструкція, що призначена для захи-

сту внутрішньої упаковки, яку знищують при підготовці товару
до безпосереднього використання;

• транспортна упаковка — конструкція, призначена для па-
кування, зберігання та транспортування товару.

До упаковки належать також етикетки й вкладиші. Етикетка
містить назву продукту, товарний знак, штрих-код, вміст товару,
рекламну інформацію, інструкції для зберігання і використання.
У разі необхідності до упаковки додають вкладиші — детальні
інструкції стосовно того, як користуватися складною продукцією,
ліками тощо.

Головними функціями упаковки є:
⎯ зберігання товару, забезпечення його захисту при транс-

портуванні;
⎯ привернення уваги споживача до товару за допомогою об-

разу упаковки, її кольору, дизайну;
⎯ опис характеристик товару, способів зберігання й викори-

стання;
⎯ рекламування товару з метою стимулювання його збуту;
⎯ сприяння ринковій сегментації, створенню іміджу товару і

товарної марки.
Упаковка також може відігравати роль сертифіката якості то-

вару, що захищає товар від підробок, наприклад, шляхом нане-
сення голографічних зображень, які неможливо підробити

Маркування та кодування товару. Велике значення для
розв’язання проблеми достовірності інформації на упаковці та іден-
тифікації продукції має широке застосування системи штрихового
кодування товарів. У світі є кілька таких систем. Найпоширеніші з
них — європейська система ЕАN («Європейський артикул») та аме-
риканська система UPC — «Універсальний товарний код».

Наявність штрих-коду є нормою на світовому ринку. Штрих-
код інформує споживача про склад компонентів, з яких виробле-
но товар, відповідність стандартам якості (наприклад, наявність
сертифіката відповідності стандарту ISO 9000) і екологічної без-
пеки (відповідність стандарту екологічності ISO 14 000), про ха-
рактеристики товару, товаровиробника тощо. Так, у коді ЕАN-13
штрих-код містить 13 цифр: перші три цифри ідентифікують
країну, де вироблено товар (табл. 6.2). Наступні чотири цифри
ідентифікують фірму-виробника, ще п’ять — назву товару, деякі
його споживчі властивості (розмір, масу, фасон, ґатунок, колір
тощо). Остання цифра — контрольна, її використовують для пе-
ревірки правильності зчитування попередніх цифр коду сканую-
чою системою (рис. 6.6).
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Таблиця 6.2
КОДИ КРАЇН

Код Країна Код Країна

00-09
30-37
380
383
385
400-440
460-469
471
474
475
477
482
484
489
45 та 49
50
520
529
535
539
54
560
569
57
590
599
600-601
611
613
619
94

США й Канада
Франція
Болгарія
Словенія
Хорватія
Німеччина
Росія й СНД
Тайвань
Естонія
Латвія
Литва
Україна
Молдова
Гонконг
Японія
Великобританія
Греція
Кіпр
Мальта
Ірландія
Бельгія й Люксембург
Португалія
Ісландія
Данія
Польща
Угорщина
ПАР
Марокко
Алжир
Туніс
Нова Зеландія

64
690
70
729
73
750
759
76
770
773
775
779
780
786
789
80-83
84
850
858
859
860
869
87
880
885
888
890
893
90-91
93
955

Фінляндія
КНР
Норвегія
Ізраїль
Швеція
Мексика
Венесуела
Швейцарія
Колумбія
Уругвай
Перу
Аргентина
Чилі
Еквадор
Бразилія
Італія
Іспанія
Куба
Словаччина
Чехія
Югославія
Туреччина
Нідерланди
Південна Корея
Таїланд
Сінгапур
Індія
В’єтнам
Австрія
Австралія
Малайзія

5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 6

Послідовність розрахунку
контрольної суми

1) додати цифри, що стоять на парних місцях
штрих-коду (6 + 0 + 7 + 2 + 1 + 0 = 16);
2) отриману суму помножити на три (16 · 3 = 48);
3) подати цифри, що стоять на непарних місцях
штрих-коду, крім самої контрольної цифри (4 + 0 +
+ 3 + 6 + 1 + 2 = 16);
4) додати числа, отримані в пунктах 2 і 3 (48 + 16 =
= 64);
5) відкинути десятки (64 – 60 = 4);
6) із числа 10 відняти число, отримане в пункті 5
(10 – 4 = 6).
Результат повинен збігатися з контрольною циф-
рою, що дає змогу «неозброєним оком» оцінити
дійсність штрих-коду і якість товару.

Рис. 6.6. Алгоритм обчислення контрольної суми штрих-коду
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Окрім знаків штрихового кодування на товарах широкого
вжитку можливе використання ще двох типів позначень: знаків
відповідності та екологічного і попереджувального маркуван-
ня. Серед знаків відповідності встановленим вимогам якості
виготовлення і безпеки виробу для людей найчастіше зустрі-
чається позначення «СЄ».  Такий знак є підтвердженням
того, що продукція відповідає нормам Європейської співдруж-
ності (ЄС).

Другим поширеним знаком цієї групи є знак «GS» — «переві-
рено на безпеку» згідно з німецькими нормами (рис. 6.7).

TUV Rheinland

Рис. 6.7. Знак «Перевірено на безпеку» (Німеччина)

У сучасних умовах все більшого розвитку набуває екологічне
маркування продукції. Наприклад, еко-знаки широко застосову-
ються в країнах Західної Європи. Вони свідчать про властивості
товарів, які сприяють запобіганню забруднення навколишнього
середовища і мають можливості вторинної переробки. Застосо-
вуються також еко-знаки про відповідність вимогам щодо збере-
ження озонового шару Землі (рис. 6.8).

Treibmitter

o

e

Рис. 6.8. Еко-знак, що означає виконання вимог
зі збереження озонового шару навколо Землі

Знаки екологічності умовно можна поділити на три основні
групи.

Група 1. Знаки, що означають рівень безпеки для екології ви-
робу в цілому, або його окремих частин.

Група 2. Знаки та надписи, які закликають до збереження до-
вкілля, а також знаки, якими позначають предмети, придатні до
вторинної переробки.
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Група 3. Знаки, що попереджують про небезпеку виробів для
людей та довкілля. Попереджувальне маркування містить інфор-
мацію стосовно безпеки поводження з предметами споживання.
Найчастіше вони застосовуються на косметичних виробах та то-
варах побутової хімії.

Державна система стандартизації та сертифікації України роз-
робила необхідну нормативно-технічну документацію (ДСТУ—
2296—96) та графічну символіку щодо національного знака відпо-
відності нормам технічної та екологічної безпеки (рис. 6.9).

Рис. 6.9. Національний знак відповідності нормам
технічної та екологічної безпеки України

Згідно з діючими регламентами, маркірування продукції цим
знаком здійснюється на засадах добровільної та обов’язкової сер-
тифікації. Участь виробників у добровільній сертифікації дає
змогу отримати переваги в конкурентній боротьбі.

Рекламні повідомлення. Вплив реклами на аудиторію спо-
живачів здійснюється поступово в чотири етапи:

• перший етап — привертання уваги аудиторії;
• другий етап — пробудження зацікавленості, захоплення

аудиторії;
• третій етап — надання аудиторії аргументів на користь то-

вару, що рекламується (формування психологічної установки, яка
доводить, що запропоновані цінності відповідають потребам
аудиторії, долається бар’єр недовіри аудиторії);

• четвертий етап — створення психологічної настроєності до
запам’ятання повідомлення.

На кожному етапі застосовуються певні прийоми впливу на
аудиторію.

Форма та матеріал товару. Форма товару зумовлює швид-
кість його сприйняття споживачем. Причому перевага у сприй-
нятті споживачем віддається простішій геометричній формі, що є
природною для людини. Прості геометричні форми швидше
сприймаються глядачем та краще запам’ятовуються порівняно із
складними неправильними формами.

Матеріал самого товару та його упаковки теж викликає у спо-
живача особливі асоціації, які впливають на вибір ним того чи
іншого товару. У таблиці 6.3 наведено типові асоціації, які ви-
кликають у споживачів різні матеріали.
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Таблиця 6.3
ТИПОВІ АСОЦІАЦІЇ, ЯКІ ВИКЛИКАЮТЬ

У СПОЖИВАЧІВ РІЗНІ МАТЕРІАЛИ

Матеріал Асоціація людини Асоціація споживача

Дерево випромінювання тепла чисте, натуральне, міцне, старе, ін-
тимне, скромне

Залізо захист і безпека тверде, холодне, вільне, агресивне,
герметичне, нелюб’язне

Штучні
матеріали

легкість і різноманіт-
ність форм

окрилене, веселе, нестійке, тонке,
незахищене, сучасне

Скло чистота і краса
ясне, прозоре, рідке, беззахисне,
слизьке, нейтральне, гостре, обере-
жне, чутливе

Колір. Вибір колірної гами в рекламі відіграє вирішальну
роль. Численні результати досліджень у сфері семантики ко-
льору свідчать, що червоний колір — це символ позитивних
емоцій, любові, енергійного руху вперед (табл. 6.4). Він спо-
нукає до дії, рішучості, фактично підштовхує до купівлі. На-
віть у фольклорі червоний — колір життя, сонця, родючості та
здоров’я, він наділяється захисними властивостями і широко
застосовується в оберегах. Тому цей колір ідеально підходить
для кондитерських виробів — товарів переважно імпульсного
попиту.

Жовтий — колір золотих арок, які вигадали брати МакДо-
нальдс більш ніж 50 років тому. Цими арками з метою приверну-
ти увагу відвідувачів було прикрашено перший ресторан МакДо-
нальдс у містечку Дес-Плейнс.

Золото — символ вічності, нетлінності, царственості, сонця
(а отже, життя), пшениці, багатства, вічних людських цінностей
(віри, надії, любові), благополуччя, гармонії (пригадайте, золота
середина, золотий перетин, золоте правило).

Бордовий — це майже завжди показник солідності, кон-
серватизму і помірності. Він якнайкраще передає кольори ви-
нограду класичних європейських сортів Каберне-Совіньйон,
Мерло, Піно-Нуар і підкреслює бархатистість і насиченість
смаку вин.

Зелений як один з найспокійніших кольорів символізує при-
родність продукту. Він підкреслює свіжість і корисність білих
легких вин. Крім того, зелений — це колір виноградного листу,
що можна бачити в Качинській долині Криму.
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Таблиця 6.4
КОЛЬОРИ В МАРКЕТИНГУ

Колір Асоціативна характеристика

Червоний розбурхує, викликає збудження, приплив енергії. Символі-
зує силу волі, активність, швидкість, спокушання, агресив-
ність, багатство, владу, тривогу, небезпеку. Стомлює, ви-
кликає роздратування, якщо присутній у великих
кількостях, особливо в рекламі, спрямованій на старше по-
коління. Спонукає до негайної дії, швидко привертає до себе
увагу, тому застосовується для виділення товару як об’єкта
спонтанного вибору. Часто використовується в рекламі тю-
тюнових виробів (Marlboro, LM, Lucky Strike, Magna, West,
Winston), напоїв (Coca-Cola, Nemiroff, Tequila Sauza), кос-
метичних і парфумерних фірм (Pupa, Revlon), спортивних
автомобілів (Ferrari)

Жовто-
гарячий

символізує радість, енергію, тепло, гру, динамічність, опти-
мізм, імпульсивність. Прискорює пульс, розширює зіниці, ак-
тивізує організм, підвищує реакцію, створює відчуття благопо-
луччя, впевненості у своїх силах. Не асоціюється з елітарністю,
тому за допомогою жовтогарячого дорогі продукти матимуть
вигляд ходових і доступних. Викликає апетит, прийнятний для
ресторанів середнього класу. Актуальний у просуванні товарів
для молодіжної аудиторії (Лонгер, Mirinda, Браво). Теплота
жовтогарячого в поєднанні з синім як додатковим кольором
робить його прийнятним для «холодної» за своєю природою
продукції — інструментів, будматеріалів, сухих будівельних
сумішей (Ферозит)

Жовтий асоціюється з успіхом, багатством, натхненням. Стимулює
мозок, зберігається в пам’яті довше, ніж інші кольори. Яск-
равість цього кольору викликає порушення психічної рівно-
ваги, тому його не рекомендується використовувати на ве-
ликих поверхнях у великих обсягах. Блідо-жовтий колір не
дратує око. Підходить для передачі радісного настрою, один
з тих кольорів, які найчастіше використовують у рекламі
туркомпаній. Теплу групу жовтих тонів називають «малень-
кими задоволеннями», вона використовується для просу-
вання цукерок, пива, безалкогольних напоїв, тютюну
(M&M’s, АВК, Рогань, Сармат, Живчик, Росинка, Fanta),
дешевих ресторанів (Ростик’с, МакДональдс). Жовтий колір
здатний зробити зображення інтелектуальним, високотехні-
чним, використовується компаніями сфери інформаційних
технологій (Symantec, Intel)

Золотий підкреслює авторитет, домінування, солідність, престиж, про-
фесіоналізм, високу самооцінку, наявність інтуїції, кмітливос-
ті. Частіше використовується в просуванні косметики та пар-
фумів (Taft, J’adore), салонів краси, предметів інтер’єру
(Паркет Хол, Світлофор), спортклубів, ювелірних виробів
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Продовження табл. 6.4

Колір Асоціативна характеристика

Зелений асоціюється з новизною, незалежністю, грішми (долари).
Впливає заспокійливо: популярний у страхових компаній (Вес-
ко, Інго-Україна, Кредо-Класик). У рекламі автомобілів ство-
рює відчуття спокою та безпеки (Рено Меган «Ні краплі хви-
лювання»). Зелений, як і інші «природні» кольори —
блакитний, білий і коричневий, — використовують у рекламі
продуктів харчування (Верес, Щедрий дар, Юрське джерело).
Символізує молодість, свіжість, здоров’я: доречний при просу-
ванні медичних товарів, косметичних засобів, побутової хімії
(Тімотей, Біокон, Природна Скарбниця, Рецепти природи, Ле-
лека)

Блакит-
ний

розслабляє, заспокоює, знімає тривожні передчуття, охоло-
джує. Частіше використовується влітку в рекламі охолоджува-
льних напоїв (Миргородська, Боржомі). У рекламі блакитний
колір викликає відчуття гармонії, свіжості, легкості, чим нерід-
ко користуються виробники тютюнових виробів (Sobranie
Classic), побутової хімії (Olis, Brillo). Популярний серед ком-
паній, що надають інтернет-послуги (Optima Telecom, Lucky
Net, Укрсат)

Синій підходить для передання надійності, сили, задоволеності, гар-
монії. Допомагає сконцентруватися на головному, привертає
увагу, на відміну від червоного, не викликає негативної реакції.
Ідеально передає відчуття холоду й чистоти, упаковки багатьох
засобів для чищення і косметичних засобів синього кольору
(Bingo, Fa, Dove, Rexona). У поєднанні з білим кольором ви-
кликає асоціації з відпочинком, свіжим вітром і незалежністю
(Самсунг). Неприйнятний у рекламі продуктів харчування та
ресторанів. Натомість популярний у виробників мінеральної
води, пива й горілки (Куяльник, Absolut, Держава)

Фіолето-
вий

у старовину був богемним, доступним лише вибраним (фарба
видобувалася з рідких молюсків). Відтоді колір здобув підтекст
матеріального та духовного багатства. Доречний для вкрап-
лення в інтер’єр бутиків одягу, парфумів hi-класу. Важкий для
сприйняття колір, тому що в природі практично не зустрічаєть-
ся. Символ романтики, містики, загадковості (рекламні плати
принтерів НР із пропозицією в подарунок шостої книги «Гаррі
Поттер» на фіолетовому тлі). Стимулює роботу мозку, дає змо-
гу абстрагуватися від сторонніх деталей, гарний у рекламі, орі-
єнтованій на представників творчих професій. Тривожить і бе-
нтежить, здатний викликати забобонний, підсвідомий страх,
тому застосовується в рекламі медпрепаратів (Ессенціале)

Рожевий асоціюється з романтичністю, жіночністю, частіше застосову-
ється в рекламі товарів для жінок (Космо, Molped, Дифлюзол).
Впливає заспокійливо навіть на людей, що страждають дальто-
нізмом. У великих кількостях може виражати придушення,
емоційну клаустрофобію, безсилля, приторність
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Закінчення табл. 6.4

Колір Асоціативна характеристика

Коричне-
вий

створює відчуття затишку, комфорту, міцності, стабільності,
зрілості, консерватизму. Підходить для реклами меблів і буд-
матеріалів, наголошуючи на їхній надійності та зручності (Лі-
га-Нова, Duresta, черепиця Braas). Часто використовується в
рекламі товарів для чоловіків, більшість яких віддають перева-
гу цьому кольору (Mercedes Benz E-Класу). За допомогою ко-
ричневого в рекламі коньяків підкреслюється легендарність,
вікові традиції, довіра (Коктебель, Таврія, Гринвіч). Але колір
може створити відчуття старості, зношеності товару

Білий символізує відкритість, чистоту, шляхетність, стерильність, яс-
ність, бездоганність, простоту, візуально розширює простір.
Використовується для того, щоб додати солідності пропозиції,
вселити довіру та показати прозорість і чесність. Асоціюється з
професіоналізмом і якістю. Застосовується в рекламі товарів,
що задовольняють функціональні потреби, придбання яких по-
требує великих фінансових витрат: автомобілі, холодильники,
комп’ютери (Toshiba) тощо

Сірий колір помірності, спокою, реалізму, солідності, престижу. У
рекламі дає сигнал стійкості, викликає відчуття стабільності й
плавності. Практично всі автомобільні бренди використовують
його в рекламі (Chrysler 300 C, Nissan, Audi Q7, Ford Mondeo)

Чорний елегантний, стильний колір (Chanel). Символізує мудрість, пе-
ревагу, сталість, таємність, досвідченість, цікавість, силу, міс-
тику, інтригу, владу. Часто використовується в рекламі авто-
мобілів (VW Passat B6), годинників (Korloff), одягу hi-класу
(Arber), дорогих спиртних напоїв (Status, Remy Martin), музич-
них інструментів. Також асоціюється із гнобленням, холодніс-
тю, погрозами, страхом втрати, жалобою

За даними дослідження доктора економічних наук, автора
книги «Психологія реклами» Рудольфа Мокшанцева, найбільше
привертає увагу споживачів синьо-фіолетовий колір (100 %), далі
йдуть темно-синій (90 %), бірюзовий (85 %), інтенсивно-лимон-
ний (60 %), чорний (47 %), жовтий (22 %), блакитний (17,5 %),
коричневий (9,5 %), рубіновий (7,5 %). Водночас, за даними до-
сліджень американських психологів, у 60% випадків колір впли-
ває на вибір рекламованого продукту. Вдало підібрана колірна
гама збільшує шанси рекламного повідомлення бути побаченим
на 38 %, поліпшує сприйняття інформації на 40 % і підвищує по-
зитивне ставлення до продукту на 22 %, а загалом повноколірна
реклама підвищує упізнаваність бренду на 78 % — дані Bureau of
Advertising (США).

Шрифт рекламних повідомлень, написів на упаковці то-
вару тощо. Тип шрифту впливає на сприйняття тексту. Негатив-
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но впливають на сприйняття споживачів напівжирні і курсивні
знаки. А великий контраст між текстом і полем, на якому він
розміщений, поліпшує сприйняття. Значний вплив має і порядок
розташування тексту. Шрифт має відповідати товару, для друко-
ваної реклами різних товарів слід застосовувати різні шрифти.
Сприйняття шрифту залежить від елементів оформлення тексту.

Передпродажний сервіс. Виділяють два основні підходи до
забезпечення передпродажного сервісу. Перший полягає у на-
данні споживачам певної мінімальної низки послуг для зниження
витрат на реалізацію продукції і, відповідно, роздрібних цін.
Другий передбачає високий рівень сервісу, що забезпечує значні
конкурентні переваги і збільшує кількість лояльних споживачів
та підвищує імідж товаровиробника. У довгостроковій перспек-
тиві це забезпечує збільшення прибутку за рахунок багаторазово-
го продажу товарів постійним споживачам і зменшує відносні
витрати на забезпечення високого рівня сервісу.

Післяпродажний сервіс. Дає змогу істотно підвищити при-
вабливість товару в уявленні споживача. До нього належать: га-
рантії, кредитування споживачів, комплектація товару на вимогу
замовника, доставка товару до місця експлуатації та його мон-
таж, ремонт, консультації споживачів у процесі використання
ними товару, заміна товару та повернення грошей.

Питання для самоконтролю:

6.1. Визначення та складові товарної політики підприємства.
6.2. Сутність та види товарних стратегій.
6.3. Різновиди диверсифікації та їх характерні риси.
6.4. Концепція життєвого циклу товару: сутність та сфера
прояву.
6.5. Види життєвих циклів товарів.
6.6. Алгоритм формування та управління товарним асорти-
ментом.
6.7. Технологія створення бренду.
6.8. Інструменти створення іміджу товару на ринку.
6.9. Сучасні засоби ідентифікації товару.
6.10. Асоціативні характеристики товару за формою, мате-
ріалом та кольором
6.11. Розвиток передпродажного та післяпродажного серві-
су в Україні.



Економіка підприємства156

Тема 7

ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Ключові
поняття
і терміни

 ціна;
 елементи ціни;
 види цін і тарифів;
 ціноутворення;
 чинники ціноутворення;
 методи ціноутворення;
 цінова стратегія;
 цінова політика

7.1. Ціни на продукцію (послуги):
сутнісна характеристика та класифікація

За ринкових умов господарювання ключовим економічним
важелем, що активно впливає на розвиток суспільного виробниц-

тва та рівень життя населення, є ціна. Ціна —
це грошовий вираз вартості товару (продукції,
послуги). Вона завжди коливається навколо
ціни виробництва (перетвореної форми варто-

сті одиниці товару, що дорівнює сумі витрат виробництва і серед-
нього прибутку) та відображає рівень суспільно необхідних ви-
трат праці.

Застосовувані в ринковій економіці ціни виконують три ос-
новні функції: обліково-вимірювальну, розподільчу та стиму-
люючу. Обліково-вимірювальна функція ціни полягає в тому,
що вона є засобом обліку й вимірювання витрат суспільної
праці на виробництво окремих видів продукції або надання різ-
номанітних послуг. Розподільча функція зводиться до того,
що за допомогою цін, які відхиляються від вартості, здійсню-
ється перерозподіл частини доходів первинних суб’єктів гос-
подарювання й населення. Стимулююча функція ціни викорис-
товується для мотивації підвищення ефективності господарю-
вання, забезпечення необхідної прибутковості (дохідності) ко-
жному нормально працюючому продуценту, посереднику і
безпосередньому продавцю товарів виробничого та споживчо-
го призначення.

Ціна одиниці продукції (окремої послуги) формується з пев-
них елементів, що відображають структуру відповідних видів
цін, використовуваних різними суб’єктами господарювання. Ти-
пові складові ціни показано на рис. 7.1.

Загальна
характеристика
ціни; види цін
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Рис. 7.1. Типові структурні елементи ціни
одиниці продукції (роботи, послуги)

У системі господарювання застосовується багато видів цін,
які виокремлюються за різними класифікаційними ознаками
(або без таких ознак). Основні види цін і тарифів, які виокре-
млено за певними класифікаційними ознаками, показано на
рис. 7.2.

За класифікаційною ознакою рівня встановлення та регу-
лювання застосовують централізовано-фіксовані й регульова-
ні, договірні та вільні ціни. Централізовано-фіксовані ціни
встановлює держава на ресурси, що впливають на загальний
рівень і динаміку цін; на товари і послуги, які мають виріша-
льне соціальне значення, а також на продукцію (послуги), ви-
робництво (надання) якої зосереджено на підприємствах (в
організаціях), що займають монопольне становище на ринку.
Рівень договірних цін формується на підставі домовленості
між виробником (продавцем) і споживачем (покупцем) і сто-
сується конкретної партії товару. Вільні ціни — це ціни, що їх
визначає підприємство (організація) самостійно. Проте держа-
ва певною мірою впливає на договірні та вільні ціни, проводя-
чи антимонопольну політику, регулюючи умови оподаткуван-
ня й кредитування для окремих груп суб’єктів господарської
діяльності.
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Залежно від особливостей купівлі-продажу і сфери економіки
є світові, оптові, закупівельні та роздрібні ціни, а також тарифи
на перевезення вантажів і пасажирів, надання різноманітних плат-
них послуг.

Рис. 7.2. Основні види цін і тарифів
за окремими класифікаційними ознаками

Світові ціни — це грошовий вираз міжнародної вартості това-
рів, що реалізуються (продаються) на світовому ринку. Вони ви-
значаються: для одних товарів — рівнем цін країни-експортера;
для інших — цінами бірж та аукціонів; для багатьох готових ви-
робів — цінами провідних фірм світу.
Оптові (відпускні) ціни на продукцію виробничо-технічного

призначення, товари народного споживання і закупівельні ціни
на сільськогосподарську продукцію встановлюються виходячи
з: фактичних витрат на виробництво (із собівартості) продук-
ції; прибутку підприємства (з урахуванням кон’юнктури рин-
ку, якості продукції); величини податку на додану вартість;
суми акцизів (для товарів, що обкладаються акцизним збором);
суми ліцензійного збору (для алкогольної продукції). Закупіве-
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льні ціни застосовуються постачально-збутовими, заготівель-
ними організаціями, оптово-посередницькими фірмами, під-
приємствами (організаціями) оптової торгівлі та іншими юри-
дичними особами, які здійснюють торговельну діяльність
відповідно до свого статуту. Вони включають оптову (відпуск-
ну) ціну підприємства-виробника, податок на додану вартість,
акцизний та ліцензійний збори, а також витрати зазначених
підприємств (організацій) на закупівлю, збереження, фасуван-
ня, транспортування і реалізацію продукції та прибуток, необ-
хідний для нормальної діяльності. Роздрібні ціни визначаються
самостійно торговельними підприємствами, підприємствами
громадського харчування та іншими юридичними особами, які
здійснюють продаж товарів чи надають послуги населенню,
згідно з кон’юнктурою ринку, якістю товару (послуг), виходя-
чи з вільної ціни закупівлі.

Окрему групу цін становлять різноманітні тарифи. Тарифи ван-
тажного та пасажирського транспорту відображають плату за
перевезення вантажів і пасажирів, яку справляють транспортні
підприємства з відправників і населення. Тарифи на платні по-
слуги характеризують розмір оплати послуг за побутового обслу-
говування населення, послуг банків і зв’язку, юридичних, консу-
льтаційних і інших послуг, що надаються фізичним та юридич-
ним особам.

У сучасній практиці господарювання застосовуються також
ринкові ціни, які виокремлюються без певної класифікаційної
ознаки. Сутнісну характеристику основних з них наведено на
рис. 7.3.

Базисними умови зовнішньоторговельного контракту купівлі-
продажу називаються тому, що встановлюють базис ціни залеж-
но від того, включаються витрати на транспортування та інші ви-
трати в ціну товару чи ні. Умови ІНКОТЕРМС можна поділити
на чотири групи, подані в табл. 7.1.

Сучасне ціноутворення передбачає також систему франку-
вання цін. Франко (італ. franco, букв. — вільний) — вид зовніш-
ньоторговельної угоди купівлі-продажу, коли в ціну товару
включаються витрати на його страхування і доставку до місця,
зазначеного в договорі.

Заведено розрізняти ціни «франко-станція відправлення» та
«франко-станція призначення». За умови встановлення оптової
ціни «франко-станція відправлення» витрати на доставку проду-
кції від станції відправлення до місця споживання несе покупець
товару, а відтак транспортні витрати продавець не включає в ці-
ну. Оптова ціна «франко-станція призначення» включає транс-
портні витрати, які відшкодовує оптово-збутова організація чи
виробник продукції.
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Види 
ринкових 

цін

Базисна ціна — ціна товару
з фіксованими у прейскуран-
тах параметрами якості, 
розміру, хімічного складу

 Демпінгова ціна — штучно 
занижена ціна продажу това-
рів, що застосовується як засіб 
витиснення конкурентів з ринку

1 2

Диференційована ціна — 
неоднакова ціна на той самий
товар у межах певного району

або за іншими ознаками

Змінна ціна — ціна,
яка встановлюється
на вироби з тривалим
строком виготовлення

3 4

Зовнішньоторговельна
ціна — ціна на експортний
чи імпортний товар, рівень
якої формується на світо-

вому ринку

Зональна ціна  — ціна,
що відображає геогра-

фічні умови виробництва
чи реалізації продукції

5 6

 Комерційна ціна — ціна 
на предмети споживання, 

що реалізуються в 
комерційних магазинах

Лімітна ціна  — верхня 
межа рівня ціни, що 
встановлюється на 
проектовані вироби

7 8

Номінальна ціна  — 
ціна товару, зазначена
в прейскурантах;

біржова котирувальна
ціна на товар

Паритетна ціна  — 
ціна, яка регулює 
рівень цін на осно-
вні види сільськогос-
подарської продукції

9 10

Початкова ціна  — ціна
на пропоновану до продажу 
на аукціоні партію товару, 
яка встановлюється його 

власником

Престижна ціна  — ціна 
на унікальний товар або 
товар, що користується 
підвищеним попитом

1211

Продажна ціна —
кінцева ціна, за якою

товар продається споживачу
 за готівку в разі негайної

реалізації 

Разова ціна  — ціна на 
продукцію виробничо-
технічного призначення, 

що її виготовлено
за разовим замовленням

1413

 СІФ ціна  — ціна в 
зовнішньоторговельній 
діяльності, що включає 

вартість товару, транспортні 
витрати і страхування вантажу

Тверда ціна — ціна, яка 
встановлюється в момент 
підписання контракту і не 

змінюється протягом його дії

1615

Фактурна ціна  — ціна заку-
півлі і продажу товару; зале-
жить від умов укладеної угоди 
між імпортером та експортером

ФОБ ціна  — контрактна 
ціна у зовнішній торгівлі, яка 
включає вартість товару та всі 
витрати експортера на достав-

ку в порт відправлення

17 18

Рис. 7.3. Ринкові ціни, виокремлювані без певної
класифікаційної ознаки
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Таблиця 7.1
УМОВИ ІНКОТЕРМС

Група Зміст

Група Е регламентує
зобов’язання продав-
ця та покупця при
здійсненні поставки
тільки на умові фра-
нко-завод

Продавець не відповідає за завантаження товару на
наданий покупцем транспортний засіб чи очищення
товару від мита на експорт, якщо не обумовлено ін-
ше. Покупець бере на себе всі витрати та ризик,
пов’язані з перевезенням товару з підприємства
продавця до місця призначення. Ця умова передба-
чає мінімальні зобов’язання для продавця

Група F містить умо-
ви: «Франко-
перевізник» — FСА;
«Франко — вздовж
борту судна» — FAS;
«Франко — борт су-
дна» — FОВ

Відповідно до цих умов продавець вважається та-
ким, що виконав свої зобов’язання, після того, як він
передав товар перевізнику згідно з інструкціями,
отриманими від покупця. Ці умови передбачають,
що в обов’язки покупця входить вибір перевізника,
укладення з ним договору перевезення. Продавець
повідомляє покупцеві про готовність товару до від-
вантаження, після чого покупець укладає договір
перевезення і дає продавцеві інструкції з приводу
того, кому, коли і як передати куплений товар

Група С включає такі
умови: «Вартість і
фрахт» — САF; «Ва-
ртість, страхування і
фрахт» — СІF; «До-
ставка оплачена
до...» — СРТ; «До-
ставка та страхуван-
ня оплачені до...» —
СІР

За цими умовами продавець самостійно укладає до-
говір перевезення, оплачує перевезення до вказаного
у контракті місця приймання товару покупцем, а та-
кож повідомляє покупця про деталі відправлення й
очікуваний час прибуття вантажу в узгоджене місце
прийняття поставки. За контрактами на С-умовах
продавець звільняється від відповідальності та ри-
зику з моменту передання товару перевізникові у
своїй країні, хоч і зазнає витрат на доставку товару в
країну покупця. Продавець зобов’язаний оплатити
перевізникові всю вартість транспортування товару
незалежно від того, фрахт повинен бути оплаченим
до завантаження товару чи оплата допускається піс-
ля його доставки у місце призначення

Група D передбачає
умови: «Поставлено
на кордон» — DAF;
«Поставлено з борту
судна» — DES; «По-
ставлено з пристані»
— DEQ; «Поставле-
но без сплати мита»
— DDU; «Поставле-
но зі сплатою мита»
— DDP

Контракти на D-умовах можна поділити на дві кате-
горії. До першої належать контракти, укладені на
умовах «Поставлено на кордон», «Поставлено з бор-
ту судна» та «Поставлено без сплати мита». Відпо-
відно до цих умов продавець не очищує товар для
імпорту. У другу категорію входять: «Поставлено з
пристані» та «Поставлено зі сплатою мита». За цими
умовами продавець повинен отримати всі необхідні
імпортні ліцензії, а також оплатити мито, митні збо-
ри та податки. Умови групи D є найпривабливішими
для покупця, оскільки продавець зобов’язаний до-
ставити товар у вказане місце, беручи на себе всі ви-
трати та ризик щодо поставки товару. Тому контра-
кти на D-умовах належать до групи «контрактів з
доставкою», тоді як контракти на С-умовах назива-
ються «відвантажувальними контрактами»
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7.2. Ціноутворення: сутність,
чинники та методи

Уся сукупність чинників, що тією чи іншою мірою вплива-
ють на процес ціноутворення на різногалузеву продукцію (по-

слуги), поділяється на дві групи: загальні та
специфічні.
Загальними чинниками, що визначають ціни

на товари (продукцію, послуги), переважно є:
 гнучкість попиту: зростання цін зумов-

лює зменшення попиту й навпаки;
 високі технічні параметри та низька вартість експлуа-

тації: вони важливі для потенційного покупця не менше, ніж ціна;
 орієнтація на одержання прибутку та оцінювання по-

тенційних покупок з огляду на їх ефективність: чинники, що
впливають на вибір товару покупцем, за ступенем їх важливості
розміщуються в такій послідовності: якість, технічне обслугову-
вання, ціна;

 здатність надавати готовому виробу більшої привабливо-
сті для покупців: зрозуміло, що доступні ціни, узгоджені з показ-
никами якості товару, є привабливішими для потенційних покупців.

Об’єктивно діють і специфічні чинники ціноутворення на ос-
новні види продукції виробничо-технічного призначення (сирови-
ну, основні й допоміжні матеріали, вузли та агрегати, основне й
допоміжне устаткування). Їх варто розглянути детальніше.

• Сировина підлягає лише тій обробці, яка полегшує її вико-
ристання чи транспортування або приводить її у відповідність із
чинними стандартами. За реалізації сировинних товарів на ринку
ціни на них встановлюються з урахуванням вимог стандартів, об-
сягів попиту і продажу.

• Основні матеріали, як правило, купують відповідно до
специфікації, опрацьованої на базі чинних стандартів. Саме наяв-
ність затверджених у встановленому порядку стандартів є голов-
ним чинником ціноутворення на основні матеріали.

• Допоміжні матеріали виконують на різногалузевих підпри-
ємствах майже однакові функції й у зв’язку з цим мають стійкий
попит. Тому на встановлення ціни на такі матеріали впливають
існуючий попит, їхні якісні показники та обсяги виробництва.

• У зв’язку з природним прагненням покупців максимально
обмежити кількість постачальників вузлів та агрегатів, останні
зазвичай придбавають безпосередньо у виробників, які встанов-
люють ціну на них з урахуванням іміджу своєї продукції на рин-
ку. Іноді деякі вузли та агрегати є досить помітними в готовому
виробі, що дає змогу покупцям використовувати відомі на ринку

Загальні
специфічні
чинники

ціноутворення
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марки (типорозміри) таких виробів для стимулювання збуту вла-
сної продукції за вигідною для них ціною.

• За встановлення цін на основне устаткування враховується
його універсальність або навпаки — спеціалізація. Чим вища
спеціалізація устаткування, тим суворіші вимоги як до експлуа-
таційних параметрів, так і до ціни. За ринкових умов господарю-
вання виробники основного устаткування можуть кредитувати
своїх покупців, включаючи продаж та лізинг.

• Ціна одиниці допоміжного устаткування завжди є поміт-
но нижчою за ціну на основне устаткування. За умови зростання
обсягів виробництва і збуту такого устаткування з’являється мож-
ливість дальшого зниження ціни.

За ринкових умов господарювання можуть застосовуватися
різноманітні методи ціноутворення. Основні з них показано на

рис. 7.4. Варто звернути увагу на їх змістову
характеристику.

1. Розрахунок ціни за методом «середні
витрати плюс прибуток» є найпростішим і

широко застосовуваним. Згідно з ним ціна (Ц) визначається за
формулою:

ПВЦ c += , (7.1)
де Вс — середні витрати (собівартість); П — величина прибутку в
ціні, яка встановлюється самим підприємством (організацією)
або обмежується державою як граничний рівень рентабельності
продукції (послуг).

2. Розрахунок ціни на підставі цільового (фіксованого) прибу-
тку вважається різновидом методики визначення ціни на засаді
середніх витрат (собівартості). Особливість його полягає в тім,
що ціну поставлено в жорстку залежність від загального обсягу
прибутку, який підприємство передбачає одержати від продажу
певної кількості продукції. За умови прямолінійної динаміки за-
лежних величин ціна встановлюється з використанням формули

N
загпост

зм
ПBBЦ +

+= , (7.2)

де змB  — змінні витрати на одиницю продукції (послуги);
постB  — постійні витрати на цю продукцію (послугу) за пев-

ний період (квартал, рік);
загП  — загальна сума прибутку, яку можна одержати від про-

дажу продукції (надання послуги) за той самий період;
N  — обсяг продажу продукції (наданої послуги) в натураль-

ному вимірі.

Методи
ціноутворення
на продукцію

(послуги)
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Рис. 7.4. Основні методи ціноутворення
за ринкових умов господарювання

3. Установлення ціни на основі суб’єктивної цінності товару здій-
снюється з урахуванням потенційного (реально виявленого) попиту.

4. Метод ціноутворення «за рівнем поточних цін» («за рівнем
конкуренції») зводиться до того, що ціну розглядають та встанов-
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люють як функцію цін на аналогічну продукцію в конкурентів.
Залежно від особливостей продукції і типу ринку (монополія,
олігополія) цей метод ціноутворення має різні модифікації (уста-
новлення ціни на рівні поточної ринкової ціни або трохи нижче
за неї; установлення ціни на конкретний виріб з урахуванням цін
на аналогічну продукцію та співвідношення параметрів цих ви-
робів).

5. Встановлення ціни на підставі результатів закритих тор-
гів є різновидом методу «за рівнем поточних цін» і застосовуєть-
ся з метою одержання замовлення на виготовлення певної проду-
кції (торг за вигідний контракт).

6. Метод ціноутворення «за рівнем попиту» передбачає вста-
новлення ціни за допомогою пробного продажу товару в різних
сегментах ринку. При цьому враховуються умови продажу,
кон’юнктура ринку, супутні послуги. За використання цього ме-
тоду в різних місцях (сегментах) ринку на ті самі товари ціни
можуть бути різними.

7. Метод установлення ціни за місцем походження товару
полягає в тому, що товар передається транспортній організації за
умови «франко-вагон»; після цього всі права на товар і відпові-
дальність за нього переходять до покупця (замовника).

8. Метод установлення єдиної ціни із включенням у неї ви-
трат на доставку означає відповідні дії підприємства (організа-
ції) щодо включення в ціну фіксованої суми транспортних витрат
незалежно від віддаленості покупця (клієнта).

9. Застосування методу встановлення зональних цін зводить-
ся до того, що підприємство (фірма) виокремлює кілька зон, у
межах яких встановлюються єдині ціни залежно від рівня транс-
портних витрат.

10. Метод установлення ціни стосовно базисного пункту хара-
ктеризується тим, що продавець (фірма) вибирає конкретний ра-
йон (місто, область) за базисний і збирає з усіх замовників (клієн-
тів) транспортні витрати в сумі, що дорівнює вартості поставки з
цього району (міста, області) незалежно від того, звідки наспра-
вді здійснюється відвантаження товару.

11. Метод встановлення цін із прийняттям на себе витрат
на поставку означає, що підприємство (організація) частково
чи повністю бере на себе фактичні витрати на доставку товару
з метою стимулювання надходження замовлень від покупців
(клієнтів).

12. За встановлення цін зі знижками підприємство-продавець
змінює свою вихідну ціну та встановлює певну знижку з неї, ура-
ховуючи дострокову оплату рахунків, закупівлю великого обсягу
продукції або позасезонну її закупівлю, дає змогу підтримувати
стабільніший рівень виробництва протягом року.
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Вибір методу ціноутворення і встановлення відповідно до
нього певного рівня ціни є початковим етапом розроблення ціно-
вої стратегії і тактики підприємства (організації). Надалі ціни по-
стійно коригуються (регулюються) підприємством (організацією)
і державою згідно з мінливою кон’юнктурою ринку та необхід-
ними уточненнями заздалегідь розробленої стратегії ціноутво-
рення стосовно різних видів продукції.

7.3. Розроблення та обґрунтування цінової
стратегії підприємства

Складність ціноутворення полягає в тому, що ціна —
категорія кон’юнктурна. На неї впливає комплекс політичних, еко-
номічних, психологічних і соціальних факторів. Тому зараз вона
може визначатися виходячи з витрат, а завтра її рівень може зале-
жати переважно від психології і поведінки покупців. Також ціна має
відповідати якості товару, яку визначають споживачі. Якщо ціна за-
висока, то споживачі виявлять, що вони не отримують еквівалент за
витрачені гроші. Якщо ж ціна занадто низька, то споживачі візьмуть
під сумнів якість товару, оскільки вони знають, що у більшості ви-
падків нижча ціна означає нижчий рівень якості.

Для уникнення подібних проблем необхідні знання та вміння з
розроблення цінової стратегії для кожного виду товару.

Цінова стратегія — це мистецтво управляти цінами і ціноут-
воренням, встановлювати на товари (послуги) такі ціни і так ва-
ріювати ними залежно від позиції товару на ринку, щоб визначе-
ні цілі були досяжні. Інакше кажучи, цінова стратегія є узагаль-
неною моделлю дій у галузі ціноутворення, що відповідають ці-
лям підприємства і спрямовані на досягнення його конкурентних
переваг з мінімальними витратами.

На рис. 7.5 зображено інтегровану модель розроблення ціно-
вої стратегії підприємства з урахуванням можливостей внутріш-
нього і зовнішнього середовища, яка складається з десяти основ-
них, чотирьох допоміжних етапів формування цінової стратегії та
двох етапів умовного переходу. Коротко охарактеризуємо кожен
з елементів (етапів) цієї моделі.

1. Вибір виробів для аналізу. Формування цінової стратегії значно
ускладнюється в умовах багатономенклатурного виробництва. Дія-
льність підприємства має орієнтуватися на одержання максимально
можливого прибутку від реалізації кожного виду продукції. Тому
методика формування цінової стратегії повинна індивідуально роз-
роблятися для кожної товарної групи чи навіть для окремого товару.

2. Сегментація ринку — виділення покупців в окремі категорії,
дає можливість компанії створювати маркетингові, цінові програ-
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ми, які найбільш підходять для покупців кожного сегменту. Цінова
стратегія залежить від факторів, які значно варіюють на різноманіт-
них сегментах ринку, тому побудова цінової стратегії на основі
єдиної ціни виявляється нездійсненним компромісом. Оскільки
споживачі, які є відносно нечутливими до ціни і дорогими для об-
слуговування, можуть виявитися вимогливішими, ніж ті, хто від-
носно чутливі до ціни і потребують менших сервісних витрат.

3. Встановлення цілей ціноутворення. Чим чіткіше компанія ви-
значає свої цілі, тим простіше їй встановити ціну. Цілі не повинні
розглядатися як окремо взяті, вони мають випливати з аналізу пози-
ції підприємства на ринку та його загальних цілей на конкретному
сегменті. Прикладом загальних цілей розроблення цінової стратегії
на підприємстві можуть бути такі: виживання компанії, максиміза-
ція прибутку та частки ринку, переваги на ринку за якістю товару,
забезпечення визначеного рівня рентабельності та ін.

4. Визначення моделі ринку, на якому функціонує підприємс-
тво, для виявлення певних можливостей та проблем у галузі ці-
ноутворення, значення якого залежить від типу ринку. Найбільша
роль — на ринку монополістичної конкуренції, де має місце ши-
рокий діапазон цін, отже і багатоваріантність рішень щодо їх ве-
личини. Менша роль ціноутворення на олігопольному ринку, де
невелика кількість продавців, що негайно реагують на цінову по-
літику конкурентів. Труднощі проникнення на цей ринок призво-
дять до того, що кожен підприємець орієнтується не стільки на
поведінку споживачів і свої витрати, скільки на конкурентів, тоб-
то на ті орієнтири, які встановлюють цінові лідери. Незначна йо-
го роль і на ринку чистої конкуренції, причиною чого є наявність
ринкової ціни, яка встановлюється завдяки великій кількості
продавців і покупців, а головним завданням є орієнтація на ди-
наміку ринкової ціни. Мінімальна роль ціноутворення на ринку
чистої монополії, де є лише один продавець і ціна може бути як
нижчою, так і значно вищою. Для всіх підприємств окрім ринків
чистої конкуренції необхідно мати впорядковану методику вста-
новлення вихідної ціни на свої товари.

5. Формування системи інформаційного забезпечення процесу
ціноутворення на підприємстві має за мету своєчасне оновлення
інформації й швидке реагування на зміну факторів маркетингово-
го середовища. Підприємству, насамперед, треба удосконалюва-
ти процес збору й обробки інформації за такими напрямами: еко-
номічна цінність товару для покупців; фактори чутливості спо-
живачів до ціни; основні ціннісні пріоритети покупців.

Найзагальніша причина коливань цін полягає у зміні цін по-
питу та цін пропонування. Тому наступним етапом при форму-
ванні цінової стратегії має стати детальний аналіз двох найваго-
міших факторів ціноутворення — попиту та пропонування.
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6. Аналіз попиту на ринку дає можливість визначитися стосовно
верхньої межі ціни. При цьому передусім враховуються показники
еластичності попиту щодо ціни з кожного виду продукції на конк-
ретних ринках, вивчаються потреби потенційних споживачів та ко-
рисність, цінність товару для кожного сегменту, потім досліджу-
ються характер попиту на продукцію підприємства та конкурентів,
його рівень і динаміка, граничний діапазон цін для покупця, вплив
зміни ціни на імідж підприємства з боку споживачів, аналізуються
особливості психології споживача у процесі придбання певної про-
дукції на ринку та його економічна спроможність.

7. Аналіз витрат виробництва передбачає дослідження струк-
тур витрат за їх елементами, вивчення потенційних виробничих
можливостей підприємства з орієнтацією на задоволення потреб
ринку у продукції, визначення відповідного рівня витрат на ви-
робництво, а також нижнього рівня цін і точки беззбитковості
виробництва, які враховуються при встановленні остаточної ціни.

8. Моніторинг цін конкурентів. Аналізуючи ціни на товари
конкурентів, визначають рівні цін та досліджують їх відповід-
ність якісним показникам. З цією метою підприємство може за-
куповувати продукцію конкурентів, вивчати інформаційні прайси
та прейскуранти на певну продукцію і, зрештою, орієнтовно ви-
значатися щодо рівня ціни та якості продукції, яку воно може за-
пропонувати споживачам в умовах конкурентного ринку.

9. Визначення життєвого циклу товару. Встановлення ціни за-
лежить від того, на якому етапі життєвого циклу знаходиться
продукт. На кожному етапі з’являються нові споживчі сегменти з
різноманітною ціновою чутливістю, яку необхідно враховувати в
ціновій стратегії. Для товарів з коротким життєвим циклом ціни
звичайно встановлюють на вищому рівні, ніж для товарів з дов-
гим життєвим циклом. Вдалою стратегією на стадії зрілості або
занепаду буде утримання максимально можливої ціни, а на етапі
запровадження чи зростання ціна продукту не повинна бути ви-
сокою, щоб збільшити або утримати його частку ринку.

10. Вибір цінової стратегії. На цьому етапі відбувається вибір конк-
ретного виду стратегії ціноутворення та розроблення обраної цінової
стратегії підприємства, яка в умовах маркетингу є узагальненою мо-
деллю дій у галузі ціноутворення, що відповідають цілям підприємства
і спрямовані на досягнення його конкурентних переваг з мінімальними
витратами. В економічній літературі є багато варіантів класифікації ці-
нових стратегій. Найпоширенішим є підхід, відповідно до якого вибір
стратегії ціноутворення на підприємстві визначається товаром, на який
встановлюється ціна: новим, модернізованим або традиційним.

11. Вибір методу ціноутворення. На цьому етапі підприємство
із множини існуючих методів ціноутворення вибирає той, що
відповідає конкретній цілі його цінової стратегії. Можна викори-
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стовувати прямі методи ціноутворення: виходячи із витрат на ви-
робництво та реалізацію продукції, реального попиту з урахуван-
ням умов конкуренції та непрямі: кредитна політика, політика
кондицій, а також знижок. Подібний вибір базується на викорис-
танні результатів попередніх етапів формування ціни на продукцію.

12. Врахування додаткових факторів впливу на ціноутворення
базується на виявленні тих із них, які недооцінені або не врахо-
вані повною мірою, наприклад: податки і збори, законодавче ре-
гулювання, доступність і вартість фінансових кредитів, курс об-
мінної валюти та рівень грошової інфляції, умови поставки,
транспортування та інші договірні умови з постачальниками і по-
середниками, можливість появи товарів-замінників, політико-
правові, науково-технічні, культурні та інші фактори.

13. Розрахунок вихідної ціни.
14. Висновок про остаточну ціну. На цьому етапі необхідно

зробити висновки щодо встановлення або зміни ціни на товар,
проаналізувати всі варіанти відповідних реакцій споживачів,
конкурентів і навіть держави на модифікацію ціни, передбачити
можливі ризики і мінімізувати їх вплив. Саме від цього залежить
досягне підприємство наміченої мети чи ні. Тому при встанов-
ленні остаточної ціни доцільно розглядати кілька альтернативних
варіантів, які можуть розрізнятися за методами ціноутворення,
ціновими стратегіями. Отже, циклічність процесу встановлення
остаточної ціни починається з вибору цінової стратегії.

15. Контроль за реалізацією цінової стратегії. Підприємство має
контролювати процес ціноутворення, щоб своєчасно скоригувати
ціну, виявити можливий ризик, що спричинить неможливість дося-
гнення цілей підприємства, урахувати непередбачені фактори, що
можуть суттєво вплинути на ціноутворення. Тобто контроль потрі-
бен для максимізації гнучкості цінової стратегії в умовах ринку.

16. Актуальність оцінювання рівня досягнення цілі у процесі фор-
мування цінової стратегії значно підвищилась. Це зумовлює необ-
хідність прийняття обґрунтованих рішень щодо встановлення майбу-
тніх цілей цінової стратегії на підприємстві. Аналізуючи ступінь до-
сягнення цілей ціноутворення, необхідно врахувати як кількісні (по-
казники фінансово-господарської діяльності), так і якісні критерії
(імідж підприємства на ринку, позиція у конкурентній боротьбі, став-
лення споживачів до товару). Якщо ціль не досягнута або досягнута
частково, то це означає, що не були враховані або враховані не повні-
стю інші важливі фактори, які зумовили остаточний результат. Тому в
разі недосягнення поставленої мети доцільно повернутися до вивче-
ння інформаційного забезпечення процесу формування ціни на товар.

Ця інтегрована модель розроблення цінової стратегії націлює то-
варовиробників чи продавців товару на прийняття оптимальних управ-
лінських рішень щодо встановлення чи зміни ціни на свій товар.
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Спрямованість, структура та методи ціноутворення мають зага-
льний характер, тому вони цілком придатні і для економіки України,
для підприємств будь-якої форми власності та будь-яких масштабів
господарської діяльності. Головною вимогою застосування запропо-
нованої моделі є відповідність цілей та процесу ціноутворення зага-
льній стратегії маркетингу, якої дотримується підприємство.

7.4. Визначення та різновиди цінової
політики підприємства

Цінова політика — це комплекс заходів стосовно ви-
значення відпускної ціни, знижок, умов оплати за товари чи по-
слуги, управління цінами з урахуванням побажань і можливостей
споживачів, а також одночасного забезпечення прибутку підпри-
ємства-товаровиробника чи продавця.

Цінова політика в ринковому середовищі набуває пріоритет-
ного значення з огляду на кілька причин. По-перше, ціна — один
із головних інструментів у конкурентній боротьбі. По-друге, пев-
ний рівень цін дає можливість виробникові продати товар, отри-
мати відповідні доходи і прибутки, а споживачеві цей товар при-
дбати і використати для власної потреби. По-третє, ціна — це
просто і точно вимірювана змінна, яка традиційно використову-
ється в усіх економічних розрахунках підприємства. По-четверте,
ціна — важлива передумова досягнення підприємством своїх
стратегічних цілей (освоєння ринків чи стратегічних просторів).
По-п’яте, у ринковій економіці ціна є надійним засобом урівно-
важення попиту та пропонування товарів.

Вирішальна роль і значення цінової політики в діяльності під-
приємства суттєво залежить від типу ринку.

Суттєвою є роль цінової політики на ринку монополістичної
(недосконалої) конкуренції, де кількість конкурентів відносно неве-
лика, їхні сили приблизно однакові, але товари достатньо диферен-
ційовані. Монополістична конкуренція спонукає підприємства ви-
користовувати стратегію диференціації, яка базується на зовнішніх
конкурентних перевагах, тобто характерних властивостях товарів,
котрі створюють відповідну вигоду для покупців, а отже, мають бу-
ти запропоновані споживачам за відповідними цінами.

На олігопольному ринку роль цінової політики дещо менша. Не-
велика кількість продавців, які негайно реагують на цінову політику
конкурентів, труднощі проникнення на такий ринок призводять до
того, що кожен підприємець, бажаючи змінити ціну, орієнтується пе-
редовсім на можливу реакцію у відповідь інших підприємств.

На ринку досконалої (чистої) конкуренції роль цінової політики
є теж незначною внаслідок наявності ринкової ціни, яка встановлю-
ється автоматично завдяки великій кількості продавців і покупців,
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актів купівлі-продажу, співвідношення попиту та пропонування.
Головне завдання маркетингової політики на такому ринку — про-
стежити за обсягами попиту і пропонування, динамікою цін.

На ринку чистої монополії роль цінової політики взагалі міні-
мальна, ураховуючи те, що на цьому ринку домінує один товаро-
виробник, якому протидіє велика кількість покупців, наявність
державних обмежувальних нормативів, ціна може бути як ниж-
чою, так і значно вищою за собівартість товарів.
Залежно від форм реалізації розрізняють пряму й опосеред-

ковану цінову політику.
Суть прямої цінової політики полягає в попередньому роз-

рахунку цін та їх наступному регулюванні залежно від змін рин-
кової кон’юнктури, а опосередкована цінова політика зводить-
ся до опрацювання системи знижок, умов оплати, поставок,
торговельного кредитування.
За рівнем гнучкості розрізняють політику стабільних і гнуч-

ких цін, а за видом товарів — цінову політику стосовно нових
товарів і товарів, які вже тривалий час перебувають на рин-
ку, тобто стали для нього традиційними.

У процесах управління цінами можуть бути використані такі
види політики:

1. Політика поступового зниження цін, яка характеризується
відносно високим рівнем цін на момент виведення на ринок ново-
го продукту. Пізніше, відповідно до концепції життєвого циклу
продукції їх рівень поступово знижується. До передумов викорис-
тання такої політики належать: наявність достатньо великої кіль-
кості потенційних покупців з високою купівельною спроможніс-
тю, поінформованістю про цей товар і гострою потребою в ньому;
незначний обсяг прямих витрат на виробництво цієї продукції, що
робить можливим отримання прибутку в разі навіть невеликих об-
сягів первинного продажу; диференційованість продукту від ін-
ших товарних пропозицій на цьому ринку, що унеможливлює
швидку реакцію конкурентів; висока якість продукту, популяр-
ність його торговельної марки. Основна перевага такої політики
випливає з тієї простої істини, що ціни завжди легше зменшувати,
ніж збільшувати. Завдяки цьому товари тривалий час зберігають
свою ринкову привабливість і високі обсяги збуту. Основною про-
блемою тут є правильне встановлення початкового рівня цін, який
давав би можливість їх поступового зниження зі збереженням ко-
мерційних інтересів підприємства. Через це найскладнішим у реа-
лізації такої політики є саме перший крок.

2. Політика проникнення використовується підприємством для
виведення своїх товарів на нові ринки, створення там належного
попиту. Такій політиці притаманні низькі початкові ціни, які в міру
зростання попиту, популярності товарів, їх відповідної адаптації до
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нових ринків поступово можуть також підвищуватись. До такої по-
літики вдаються тоді, коли на ринку, що освоюється підприємством,
має місце досить високий рівень конкуренції і коли його можна по-
ділити на сегменти, виокремлюючи ті з них, де еластичність попиту
є високою, а споживачі не сприймають низьку ціну як показник ни-
зької якості продукції. Ключова передумова використання такої по-
літики полягає в наявності достатньо місткого ринку, необхідної кі-
лькості товарів, що робить можливим досягнення великих обсягів
товарообороту, а за рахунок цього проходження підприємством то-
чки беззбитковості і отримання ним прибутків. Перевагами тут є
наявність реальних можливостей проникнення на ринок за рахунок
надання споживачам конкретних цінових вигід, створення підпри-
ємству конкурентного пріоритету. Проте в такій політиці є й недо-
ліки — збитки, які мають місце у процесі впровадження продукту
на ринок, і ризик не пройти точку беззбитковості.

3. Політика «знімання вершків» характерна для товарів, які
належать до категорії модних новинок, котрі мають незначну
тривалість життєвого циклу. Вона відрізняється максимально
можливими цінами під час виведення на ринок нового товару і
протягом його існування на цьому ринку як товару-новинки. Пе-
редумовами використання такої політики є високий, майже ажіо-
тажний попит на такий товар, незначна еластичність попиту, на-
явність відповідного цінового сегмента ринку споживачів,
необізнаність покупців з реальними витратами виробника цього
товару, а також мала ймовірність швидкої реакції конкурентів.
Перевагами такої політики є можливість швидкого покриття ви-
трат на виробництво та маркетинг, отримання відповідних при-
бутків, підвищення іміджу підприємства як новатора, а також ре-
гулювання небажано високого попиту. Проте високий рівень цін
є занадто привабливим і для конкурентів, що може змусити під-
приємство відмовитись в остаточному підсумку від дальшої ро-
боти з цим продуктом, штучно скоротити його життєвий цикл.

4. Політика диференціювання цін пов’язана з продажем та-
кого самого продукту різним покупцям, або в різний час (у тому
числі і протягом доби), або на різних територіях за різними ціна-
ми. Така політика сприяє виконанню двох завдань: по-перше,
пристосування діяльності підприємства до умов кількох ринків
(сегментів), з різними умовами конкуренції, інтенсивністю попи-
ту, доходами споживачів, сприйняттям ними того чи іншого рів-
ня цін; по-друге, досягненню виробничо-економічних, збутових
чи логістичних переваг з погляду впливу на поведінку споживачів.

Розрізняють такі види цінової диференціації:
♦ просторову (різні ціни в країні та за її межами або в різних

частинах країни);
♦ часову (різні ціни під час сезону чи поза ним, удень і вночі);
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♦ залежно від способу використання продукту (продукт вико-
ристовується як паливо чи як сировина);

♦ за групами споживачів (наприклад, пільгові тарифи для ве-
теранів, студентів);

♦ залежно від величини партії товару, що закуповується спо-
живачем (що більша партія, то нижчі ціни).

Передумовами використання такої політики є наявність доста-
тньо диференційованих за сприйняттям цін споживачами різних
сегментів ринку, можливість їх охоплення підприємством та еко-
номічна доцільність цього. За такої цінової політики є хороші пе-
рспективи досягнення великих обсягів товарообороту, залучення
достатньої кількості споживачів.

5. Політика престижних цін має на увазі утримування під-
приємством досить високих цін на свої товари. Головною перед-
умовою такої політики є висока репутація підприємства, надзви-
чайно висока якість та унікальність його продукції, загальне
визнання його товарної марки. При цьому висока ціна для певних
сегментів ринку є елементом підтвердження престижу спожива-
чів. Недоліком такої політики є залежність підприємства від не-
гативних кон’юнктурних змін. Але будь там що для збереження
престижу ціни не зменшуються, оскільки це означало б перехід
підприємства та його продукції в нижчу категорію, а повернення
назад є майже неможливим.

6. Політика психологічно комфортних цін бере до уваги
сприйняття споживачами того чи іншого рівня цін на товари, ви-
ходячи з їхньої «внутрішньої логіки». Так, заведено вважати: ці-
ни не слід позначати в «круглих» числах.

7. Політика «шикування» цін використовується у разі про-
дажу великого асортименту товарів у рамках однієї категорії (то-
варної лінії). Згідно з цією політикою ціни слід «вишиковувати»
так, щоб ціновий ряд був достатньо диференційованим.

8. Політика «збиткового лідера» обирається для цін на това-
ри, які використовуються споживачами в комплекті. Тут основна
деталь комплекту може продаватись навіть за збитковою ціною.
Цей збиток покривається за рахунок значно вищих цін на товари-
доповнювачі (деталі чи запасні частини).

9. Політика гнучких цін передбачає швидку реакцію підпри-
ємства на зміну співвідношення попиту і пропонування на ринку.
Відповідні зміни ціни можуть відбуватись навіть протягом доби.

10. Політика стабільних цін використовується, як правило,
для товарів масового попиту, коли ціни на них залишаються ста-
більними тривалий час, незважаючи на жодні кон’юнктурні ко-
ливання.

11. Політика цін ринкової переваги обирається підприємст-
вами, які мають перевагу на ринку і можуть забезпечити знижен-
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ня своїх витрат на виробництво і маркетинг, підвищені доходи
від реалізації товарів за рахунок великих обсягів збуту. За такої
політики товари продаються за ціною дещо нижчою, ніж у під-
приємств-конкурентів.

12. Цінова політика виживання характерна для підприємств
які бажають залишитися у бізнесі, зберегти своїх клієнтів, дочека-
тись позитивних кон’юнктурних змін. Основна особливість цієї по-
літики — продаж товарів за низькими, навіть збитковими цінами.

13. Політика цін на товари, зняті з виробництва. Вирішив-
ши використовувати цю цінову політику, підприємство має ви-
значити, до якої категорії належать товари:

⎯ якщо товар повністю втратив свою ринкову привабливість,
використовують низькі ціни розпродажу;

⎯ якщо товар отримав статус ретро-товару, тобто став досить
привабливим для певної категорії споживачів, його орієнтують
на цю специфічну нішу ринку і продають за досить високими ці-
нами, які в кілька разів можуть перевищувати ціну на товар у час,
коли його виготовляли.

14. Політика сегментної диференціації цін використовується в
міру насичення певного сегменту ринку окремими товаром. Тоді
його пропонують іншому сегменту (групі споживачів) за зниженою
ціною. Цю цінову політику можна застосовувати тільки в тому разі,
коли товар являє цінність для кількох сегментів ринку.

Обираючи той чи інший різновид цінової політики, керівники
підприємств мають усвідомити, що процес ціноутворення, який ба-
зується на ціннісних позиціях, забезпечить ефективну діяльність
суб’єкта господарювання, орієнтуючи її на всебічне розкриття по-
тенційних можливостей у реалізації продукції (послуг) на ринку.

Питання для самоконтролю:

7.1. Ціна як фінансово-економічний важіль управління вироб-
ництвом (діяльністю) за ринкових умов господарювання.
7.2. Роль держави в процесі ціноутворення.
7.3. Об’єктивність застосування різноманітних видів цін
(тарифів) на продукцію (послуги) в сучасній системі госпо-
дарювання.
7.4. Загальні та специфічні чинники ціноутворення.
7.5. Можливі методи ціноутворення в ринковій економіці.
7.6. Обґрунтування і вибір методів встановлення цін на
продукцію (послуги).
7.7. Технологія розроблення цінової стратегії підприємства.
7.8. Сутність та різновиди цінової політики підприємства.
7.9. Види цінової диференціації.
7.10. Особливості формування нормативно-правової бази
ціноутворення в Україні.
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Метою цього розділу є формування теоретичних знань сту-
дентів із внутрішньої будови та процесів управління під-
приємством. Вивчення цих питань дасть змогу в подальшо-
му, при опануванні наступних розділів підручника, сприймати
навчальний матеріал з позиції не лише засвоєння змісту сут-
ності категорій ресурсів, організації, витрат і результатів
діяльності підприємства, а й управління економічними яви-
щами.
Досягнення поставленої мети зумовило відповідну структуру
розділу і розгляд таких основних питань:
• характеристика внутрішньої будови різнотипних підпри-
ємств і сучасні процеси розвитку їх виробничих та інфра-
структурних об’єктів;
• сутність та складові менеджменту підприємства як сис-
теми;
• зміст і роль функцій та методів управління діяльністю під-
приємства;
• характеристика та зміст проектування організаційних
структур, завдяки яким реалізуються процеси управління;
• системи прогнозування та планування розвитку підприєм-
ства на основі формування стратегії, розроблення тактич-
них та оперативних планів його діяльності.

Передбачувати означає управляти.
Б. Паскаль

Все управління, врешті-решт, зводиться
до стимулювання активності інших людей.

Лі Якокка
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Тема 8

СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

Ключові
поняття
і терміни

 виробнича структура підприємства;
 основні цехи підприємства;
 допоміжні цехи підприємства;
 обслуговуючі цехи підприємства;
 інфраструктура підприємства;
 виробнича інфраструктура;
 технічне обслуговування виробництва;
 ремонтне господарство;
 інструментальне господарство;
 транспортне господарство;
 енергетичне господарство;
 складське господарство;
 соціальна інфраструктура;
 капітальне будівництво

8.1. Виробнича структура підприємства

Основу діяльності будь-якого підприємства станов-
лять виробничі процеси, за допомогою яких предмети праці пе-
ретворюються у готову продукцію. Залежно від ролі в загальному
процесі виготовлення готової продукції розрізняють основні, до-
поміжні та обслуговуючі виробничі процеси. Основні процеси
спрямовані на зміну предметів праці й надання їм властивостей
готових продуктів. Допоміжні процеси створюють умови для нор-
мального перебігу основного процесу виробництва (ремонт об-
ладнання, виготовлення і ремонт інструменту тощо). Обслугову-
ючі процеси забезпечують здійснення основних і допоміжних
процесів на певному підприємстві (контрольні, транспортні,
складські операції тощо).

Первинною ланкою в організації виробничого процесу є робо-
че місце, на якому робітник (або група робітників) виконує певні
операції з виготовлення продукції чи обслуговування виробничо-
го процесу за допомогою необхідного устаткування, інструмен-
тів, пристроїв і яке розташоване на відведеній частині площі. Су-
купність територіально відокремлених робочих місць, на яких
виконується технологічно-однорідна робота або різні операції з
виготовлення однорідної продукції, утворює виробничу дільни-
цю — найменшу адміністративну ланку підприємства, очолюва-
ну майстром. Об’єднані для виконання певного комплексу робіт
відповідно до внутрішньозаводської спеціалізації та кооперуван-
ня праці основні виробничі, допоміжні дільниці та обслуговуючі
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служби утворюють територіально та адміністративно відокрем-
лені підрозділи підприємства, які називаються цехами.

Виробнича структура підприємства — це склад цехів, вироб-
ництв та інших виробничих підрозділів підприємства і взаємо-
зв’язки між ними. Схему виробничої структури машинобудівного
підприємства наведено на рис. 8.1. У виробничу структуру під-
приємства не входять різні загальнозаводські служби, а також го-
сподарства та підрозділи капітального будівництва і культурно-
побутового обслуговування працівників. Малі та середні підпри-
ємства мають менш розгалужену та простішу структуру.

Виробнича структура підприємства відображає поділ праці
між цехами та обслуговуючими господарствами, формалізує вну-
трішньозаводську спеціалізацію та кооперування. На основі ви-
робничої структури формується загальна структура підприємства
й організаційна структура управління підприємством.

На формування виробничої структури підприємства впливає
багато різних факторів, які можна об’єднати у такі основні групи:

1) розміри підприємства та масштаби його діяльності;
2) конструктивні особливості продукції;
3) технологічні процеси виготовлення продукції;
4) обсяги виробництва продукції;
5) широта номенклатури та асортименту продукції (для уні-

версальних підприємств з широкою номенклатурою характерною
є розгалужена, складна виробнича структура);

6) рівень, форми спеціалізації та кооперування з іншими під-
приємствами (чим вищий рівень спеціалізації підприємства, тим
менше в його складі різнойменних виробничих підрозділів і бі-
льші масштаби кооперованих зв’язків з малими та середніми під-
приємствами);

7) рівень механізації та автоматизації виробничих процесів.
Виробнича структура формується з урахуванням розміру під-

приємства. Оптимальним за певного рівня розвитку факторів ви-
робництва є такий розмір підприємства, на якому продукується і
реалізується продукція (послуги) з мінімальними витратами. Ро-
зукрупнення підприємств з метою підвищення рівня їх спеціалі-
зації (відділення непрофільних виробництв), динамічний розви-
ток малих і середніх підприємств зумовлюють спрощення вироб-
ничої структури (наприклад, шляхом створення лише спеціалізо-
ваних виробничих дільниць).

Є кілька критеріїв типізації виробничих структур підприємства.
1. Залежно від підрозділу, на основі якого будується структу-

ра, розрізняють цехову, безцехову, корпусну та комбінатську ви-
робничі структури. За цехової виробничої структури основним
виробничим підрозділом підприємства є цех. За призначенням та
характером продукції, яка виготовляється, або робіт, що викону-
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ються, цехи підприємства поділяють на основні, допоміжні, об-
слуговуючі та побічні (рис. 8.1).

Цехи основного виробництва виготовляють продукцію, що
призначена для реалізації на сторону, тобто продукцію, що ви-
значає профіль і спеціалізацію підприємства. Допоміжні цехи
виготовляють продукцію, яка необхідна для забезпечення норма-
льного функціонування основних цехів (виготовлення інструмен-
ту, запасних частин для ремонту, забезпечення електроенергією
тощо). Обслуговуючі цехи (господарства) виробничого призна-
чення виконують роботи і надають послуги, необхідні для нор-
мального перебігу основних і допоміжних виробничих процесів
(транспортування, складування тощо). Побічні цехи переробля-
ють відходи основного та допоміжного виробництв, виготовля-
ють непрофільну для цього підприємства продукцію, виготовля-
ють допоміжні матеріали для потреб виробництва.

На великих підприємствах з відносно простими виробничими
процесами застосовують безцехову виробничу структуру. Основ-
ною її складовою є виробнича дільниця, як найбільший структу-
рний підрозділ підприємства.

На великих підприємствах кілька однорідних за профілем ви-
робничої діяльності цехів можуть бути об’єднані в корпус. У та-
кому разі корпус стає основним структурним підрозділом під-
приємства. Така виробнича структура дістала назву корпусної.

2. За формою спеціалізації основних цехів розрізняють тех-
нологічну, предметну та змішану (предметно-технологічну)
виробничі структури. Ознакою технологічної структури є спе-
ціалізація цехів підприємства на виконанні певної частки тех-
нологічного процесу або окремої стадії виробничого процесу
(ливарні, термічні, механообробні, складальні цехи машинобу-
дівного підприємства). Технологічна структура використову-
ється переважно на підприємствах одиничного та дрібносерій-
ного виробництва з різноманітною та нестійкою номенкла-
турою продукції.

Ознакою предметної структури є спеціалізація цехів на виго-
товленні певного виробу або групи однотипних виробів, вузлів,
деталей з використанням різноманітних технологічних процесів
та операцій (цех кузовів, шасі, двигунів на автомобільному за-
воді). Предметна структура виробництва поширена на підпри-
ємствах великосерійного та масового виробництва з обмеженою
номенклатурою та значними обсягами продукції. Проте на прак-
тиці — обмаль підприємств, де всі цехи спеціалізовані лише тех-
нологічно або лише предметно. Переважна більшість підпри-
ємств використовує змішану виробничу структуру, за якої части-
на цехів спеціалізована технологічно (наприклад, заготівельні), а
решта (обробні та складальні) — предметно.
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3. Залежно від повноти реалізації в межах підприємства циклу
виготовлення кінцевого продукту розрізняють підприємства з
комплексною і спеціалізованою структурою виробництва. Під-
приємства з комплексною виробничою структурою мають всю
сукупність основних і допоміжних цехів, а зі спеціалізованою
структурою — лише їх частину. При цьому підприємства зі спе-
ціалізованою структурою поділяють на:

⎯ підприємства механоскладального типу, які отримують за-
готівки від інших підприємств;

⎯ підприємства складального типу, які випускають продук-
цію з деталей, вузлів та агрегатів, що виготовляються на інших
підприємствах;

⎯ підприємства заготівельного типу, що спеціалізуються на
виробництві заготівок;

⎯ підприємства, спеціалізовані на виробництві окремих де-
талей.

8.2. Виробнича і соціальна інфраструктура
підприємства

Результативність господарської діяльності підприємс-
тва визначається рівнем організації не тільки основних виробни-
чих процесів. За умов постійного вдосконалення технічної бази
виробництва все більшого значення набувають проблеми раціо-
нальної організації допоміжних та обслуговуючих процесів, тоб-
то розвитку інфраструктури підприємства.

Інфраструктура підприємства — це комплекс цехів, госпо-
дарств і служб підприємства, які забезпечують необхідні умови
для нормального функціонування основного виробництва і всіх
сфер діяльності підприємства. Розрізняють виробничу та соціаль-
ну інфраструктури підприємства (рис. 8.2).

До виробничої інфраструктури підприємства належать під-
розділи, які не беруть безпосередньої участі у створенні профіль-
ної продукції, але своєю діяльністю створюють умови, необхідні
для роботи основних виробничих цехів. Соціальна інфраструкту-
ра забезпечує задоволення соціально-побутових і культурних по-
треб працівників підприємства.

Виробнича інфраструктура суттєво впливає на економіку під-
приємства. За сучасних умов господарювання у сфері технічного
обслуговування виробництва на підприємствах працює 45—50 %
загальної кількості персоналу. Це зумовлено не тільки великими
обсягами робіт із обслуговування основного виробництва: багато
допоміжних та обслуговуючих операцій мають такий характер,
що їх дуже складно механізувати чи атоматизувати.
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Виробнича
інфраструктура

Соціальна
інфраструктура

Інфраструктура підприємства

• Допоміжні та обслуговуючі цехи,
дільниці і господарства
• Комунікаційні мережі
• Засоби збирання та обробки
інформації

• Заклади громадського
харчування
• Установи охорони здоров’я
• Спортивні споруди
• Дитячі дошкільні заклади
• Заклади освіти
• Заклади культури та
відпочинку
• Житлово-комунальне
господарство

Капітальне будівництво

Рис. 8.2. Елементи інфраструктури підприємства

Необхідними умовами нормального перебігу виробничих
процесів на підприємстві є: постійне підтримування в робочому
стані машин та устаткування, інших засобів праці; своєчасне за-
безпечення робочих місць сировиною, матеріалами, інструмен-
том, енергією; виконання транспортних операцій та інших
пов’язаних з ними робіт. Усе це має здійснювати ефективно дію-
ча система технічного обслуговування виробництва.
У межах системи технічного обслуговування виробництва

виконуються такі функції:
• ремонт технологічного, енергетичного, транспортного та

іншого устаткування, догляд за ним і налагоджування;
• забезпечення робочих місць інструментом і пристосування-

ми як власного виробництва, так і придбаними (купленими) у
спеціалізованих виробників;

• переміщення вантажів, виконання вантажно-розвантажу-
вальних робіт;

• забезпечення підрозділів підприємства електричною й теп-
ловою енергією, парою, газом, стиснутим повітрям тощо;

• своєчасне забезпечення виробничих цехів (дільниць, окре-
мих виробництв) сировиною, основними та допоміжними матері-
алами, пальним;
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• складування і зберігання завезених (придбаних) матеріаль-
них ресурсів, а також напівфабрикатів, окремих складальних
одиниць, готових виробів.

До системи технічного обслуговування виробництва входять
відповідні структурні підрозділи підприємства, що здійснюють
вищезазначені функції (рис. 8.3).

Ремонтне господарство

• Відділ головного механіка
• Ремонтно-механічний цех
• Ремонтно-будівельний цех
• Цехові ремонтні бази

Інструментальне господарство

• Інструментальний відділ
• Інструментальний цех
• Центральний інструментальний склад
• Цехові інструментально-роздавальні комори

Транспортне господарство

• Транспортно-технологічний відділ
• Транспортний цех (цехи за видами
транспорту — залізничного,
автомобільного, електрокарного)

Енергетичне господарство

• Відділ головного енергетика
• Господарства: електросилове, теплосилове,
газове, пічне, слабкострумове, енергоремонтне

Складське господарство

• Матеріальні склади
• Виробничі склади
• Збутові склади (склади
готової продукції)

Система технічного
обслуговування
підприємства

Рис. 8.3. Структурні елементи системи технічного
обслуговування підприємства
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Машини та устаткування складаються із багатьох конструкти-
вних елементів, які в процесі експлуатації зазнають різних наван-
тажень і тому зношуються нерівномірно. Виникає необхідність
відновлення та заміни зношених частин устаткування, яке ще
придатне для дальшого використання.

Ремонт — це процес відновлення початкової дієспроможності
устаткування, яку було втрачено в результаті виробничого вико-
ристання. Підрозділи, що входять до складу ремонтного госпо-
дарства, здійснюють технічне обслуговування та ремонт засобів
праці, монтаж і введення в дію нового устаткування, виготовлен-
ня запасних частин і нестандартного обладнання, модернізацію
діючих машин та устаткування.

На практиці застосовують три форми організації ремонтно-
профілактичних робіт залежно від масштабів виробництва. За
централізованої форми весь ремонтний персонал підприємства
підпорядковано головному механіку. Децентралізована форма,
навпаки, передбачає, що всі види ремонтних робіт виконуються
персоналом цехових ремонтних баз, що їх підпорядковано нача-
льникам цехів. Змішана форма організації ремонту поєднує в собі
централізацію й децентралізацію: технічне обслуговування та по-
точний ремонт здійснює ремонтний персонал виробничих цехів,
а капітальний ремонт, модернізацію, виготовлення запасних час-
тин і нестандартного устаткування — персонал ремонтно-меха-
нічного цеху.

Залежно від того, як визначаються потреби в ремонтних робо-
тах, розрізняють систему планово-запобіжного ремонту (систему
ПЗР) і систему ремонту за результатами технічної діагностики.

Суть системи ПЗР полягає в тому, що всі запобіжні заходи та
ремонти здійснюються відповідно до встановлених заздалегідь
нормативів. Після відпрацювання кожною фізичною одиницею
устаткування (одиницею транспортного засобу) певної, визначе-
ної нормативами кількості годин проводять його огляди та пла-
нові ремонти, черговість і послідовність яких залежить від при-
значення засобу праці, його конструктивних особливостей, умов
експлуатації.

Визначення обсягів і видів ремонтних робіт у системі ремонту
за результатами технічної діагностики здійснюється залежно від
фактичної потреби в них після об’єктивного контролю технічно-
го стану засобів праці.

Перша з наведених систем забезпечує більшу надійність, без-
перебійну експлуатацію устаткування та інших засобів праці, на-
томість друга є значно дешевшою.

На вітчизняних підприємствах найпоширенішою є система
ПЗР. Вона передбачає проведення технічного (міжремонтного)
обслуговування конкретних засобів праці, їхніх періодичних
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планових ремонтів і модернізації. У процесі технічного обслуго-
вування усуваються дрібні несправності засобів праці, прово-
дяться огляди стану окремих вузлів та агрегатів, здійснюється
заміна мастила та регулювання певних механізмів. Планові ре-
монти залежно від обсягу, складності й терміну проведення робіт
поділяються на поточні та капітальні.

Поточний ремонт здійснюється для гарантованого забезпе-
чення нормального функціонування устаткування та інших засо-
бів праці. У процесі поточного ремонту замінюються або віднов-
люються окремі деталі (вузли) засобів праці, виконуються
регулювальні операції.

Під час проведення капітального ремонту обладнання і транс-
портних засобів здійснюється: повне їх розбирання; ремонт спра-
цьованих деталей та вузлів (у тому числі базових); заміна тих, що
не підлягають ремонту; регулювання й випробовування під нава-
нтаженням. Модернізація засобів праці (передовсім технологіч-
ного устаткування) проводиться з метою підвищення їх технічно-
го рівня (розширення технологічних можливостей, зростання
продуктивності) через часткові зміни конструкції.

Інструментальне господарство — це сукупність внутріш-
ньовиробничих підрозділів підприємства, що зайняті придбан-
ням, проектуванням, виготовленням, відновленням і ремонтом
технологічної оснастки, її обліком, зберіганням і видачею на ро-
бочі місця. Поняття технологічної оснастки (інструменту) поши-
рюється на всі види різального, вимірювального та складального
інструменту, а також на штампи, пресформи, різноманітні при-
строї.

Інструментальне господарство є одним з найважливіших елеме-
нтів системи технічного обслуговування виробництва. Витрати на
інструмент у масовому виробництві досягають 25—30 %, у се-
рійному — 10—15 %, а в дрібносерійному та одиничному —
близько 5 % вартості устаткування.

Підрозділи, які входять до складу інструментального госпо-
дарства підприємства, виконують відповідні конкретні функції.
Інструментальний відділ займається постачанням інструментів і
пристроїв, що виготовляються на спеціалізованих інструмента-
льних заводах, а також проектуванням технологічної оснастки
для власних потреб. Інструментальний цех здійснює виготовлен-
ня, ремонт і відновлення спеціальної оснастки (інструменту) за-
гального користування. Увесь придбаний, виготовлений і відре-
монтований (відновлений) інструмент надходить до централь-
ного інструментального складу. Тут здійснюється його прийман-
ня, облік, зберігання та видача цехам (дільницям, виробництвам)-
споживачам. Безпосереднє обслуговування робочих місць техно-
логічною оснасткою забезпечують цехові інструментально-роз-
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давальні комори. Вони одержують від центрального інструмен-
тального складу технологічну оснастку, зберігають її оборотний
фонд, збирають і передають до центрального складу зношений
інструмент.

Керівництво інструментальним господарством здійснює голо-
вний технолог підприємства, якому підпорядковано інструмента-
льний відділ (бюро), інструментальний цех і центральний інстру-
ментальний склад. Цехові інструментально-роздавальні комори
підпорядковано начальнику відповідного цеху.

Безпосередній процес управління інструментальним госпо-
дарством передбачає: визначення потреби в інструменті; органі-
зацію власного виробництва оснастки; придбання необхідного
інструменту в спеціалізованих виробників (продавців); організа-
цію належної експлуатації інструменту виробничими підрозділа-
ми підприємства.

Процес виготовлення продукції на підприємстві супроводжу-
ється переміщенням певної кількості різноманітних вантажів (си-
ровини, матеріалів, пального, відходів виробництва, готової про-
дукції), що потребує значних витрат на транспортне обслугову-
вання виробництва, чітка організація якого забезпечує поєднання
всіх елементів виробничого процесу.

Комплекс підрозділів, що займається вантажно-розвантажу-
вальними роботами та переміщенням вантажів, утворює транс-
портне господарство. Його склад залежить від характеру проду-
кції, типу та обсягів виробництва. На підприємствах з великими
обсягами перевезень вантажів організовуються спеціалізовані це-
хи залізничного, автомобільного та інших видів транспорту. На
середніх і невеликих підприємствах створюється єдиний транспо-
ртний цех. У будь-якому разі транспортне господарство підпри-
ємства очолює начальник транспортно-технологічного відділу,
до складу якого здебільшого входять технічне бюро, бюро орга-
нізації перевезень, диспетчерська служба, бюро тари.

Уся сукупність транспортних операцій на підприємстві здійс-
нюється за допомогою трьох взаємозв’язаних видів транспорту.
Зовнішній транспорт забезпечує зв’язок підприємства з прийма-
льними пунктами транспорту загального користування (залізни-
чними станціями, водними та аеропортами), а також зі складами
місцевих контрагентів. Міжцеховий транспорт використовується
для перевезень вантажів по території підприємства (між цехами,
службами, складами). Управління зовнішнім і міжцеховим транс-
портом покладається на начальника транспортного відділу чи на-
чальника транспортного цеху. Внутрішньоцеховий транспорт ви-
конує транспортні операції в межах окремого цеху. Він, у свою
чергу, поділяється на загальноцеховий (перевезення вантажів між
цеховими складами, дільницями, технологічними лініями) і між-
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операційний (зв’язок між окремими робочими місцями). Управ-
ління ним здійснюють керівники відповідних цехів.

У процесі управління транспортним господарством визначають-
ся потоки вантажів та обсяги перевезень вантажів, здійснюється ви-
бір і встановлюється необхідна кількість транспортних засобів,
складаються плани перевезень вантажів, виконується оперативне
управління транспортним обслуговуванням виробництва.

Удосконалення техніко-технологічної бази виробництва, збі-
льшення потужності та інтенсифікація використання машин (аг-
регатів) об’єктивно збільшують споживання різних видів енергії.
Частка витрат на енергію в структурі собівартості продукції має
тенденцію до зростання. Оскільки енергія (електроенергія насам-
перед) не може накопичуватися, тобто процес її виробництва збі-
гається з процесом споживання, будь-які порушення енергопо-
стачання завдають підприємству значних збитків. Усе це підви-
щує значення безперешкодного функціонування енергетичного
господарства підприємства.

До складу енергетичного господарства зазвичай входять такі
окремі його види:

• електросилове — знижувальні підстанції, генераторні та
трансформаторні установки, електричні мережі, акумуляторне
господарство;

• теплосилове — котельні, компресори, теплосилові мережі,
водопостачання, каналізація;

• газове — газогенераторні станції, газові мережі, холодильні
та вентиляційні установки;

• пічне — нагрівальні й термічні печі;
• слабкострумове — власна телефонна станція, різні види

зв’язку (у тому числі диспетчерський та селекторний);
• енергоремонтне — технічне обслуговування, ремонт і модер-

нізація різноманітного енергообладнання.
Керівництво енергетичним господарством за значних обсягів

споживання енергії здійснює головний енергетик підприємства.
Безпосереднє виконання функцій енергозабезпечення виробниц-
тва покладається на відділ головного енергетика, енергоцех і від-
повідні лабораторії. На невеликих підприємствах енергетичне го-
сподарство підпорядковується головному механіку.

Умовою безперервного перебігу виробничих процесів на під-
приємствах є створення певних запасів сировини, матеріалів, па-
льного, комплектувальних виробів, а також міжцехових і внутрі-
шньоцехових запасів напівфабрикатів власного виготовлення.
Усі ці запаси зберігаються на різних складах підприємства, суку-
пність яких утворює його складське господарство.

Структура складського господарства підприємства форму-
ється під впливом низки чинників, головними з яких є: номенк-
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латура матеріалів, що споживаються; тип, рівень спеціалізації та
обсяги виробництва.

Досвід господарювання підтверджує доцільність створення
трьох видів складів на підприємствах:

• матеріальних (підпорядкованих відділу матеріально-техніч-
ного постачання) — для зберігання запасів сировини, матеріалів,
палива, комплектувальних виробів та інших матеріальних цінно-
стей, що надходять на підприємство ззовні;

• виробничих — для зберігання напівфабрикатів власного ви-
готовлення; до них включають також центральний інструмента-
льний склад, цехові інструментально-роздавальні комори, склади
запасних частин та устаткування;

• збутових — для зберігання готової продукції та відходів ви-
робництва, що підлягають реалізації; їх підпорядковують відділу
збуту підприємства.

Організація складського господарства передбачає приймання,
розміщення, зберігання, підготовку до виробничого використан-
ня, видачу та облік руху матеріальних ресурсів.

Розміщення і зберігання матеріальних ресурсів на складах
підприємства може здійснюватися трьома способами. Сортове
розміщення передбачає закріплення за кожним видом матеріалів
постійного місця його зберігання. За партіонного способу кожна
партія матеріалів, що надійшла на підприємство, зберігається
окремо. Комплектне розміщення є різновидом сортового та озна-
чає розміщення матеріалів комплектами, що відпускаються у ви-
робництво.

Важливою функцією складського господарства є також підго-
товка матеріалів до їх виробничого використання, тобто комплек-
тування, нарізка, розкрій тощо. Ці роботи виконують заготівельні
відділення (дільниці) матеріальних складів підприємства.

Виробництво — це комплексний процес створення матеріаль-
них благ, невід’ємною складовою якого є люди і взаємостосунки
між ними. Тому кожне підприємство є не лише складною вироб-
ничо-економічною, а й не менш складною соціальною системою.
На результативність діяльності підприємства помітно впливають
соціально-культурні чинники зовнішнього середовища. Тому су-
часні підприємства об’єктивно мають спрямовувати певну части-
ну своїх зусиль і ресурсів на розв’язання як внутрішніх, так і зов-
нішніх проблем соціального характеру.

Соціальні потреби працівників підприємства охоплюють ши-
роке коло питань: поліпшення умов праці та охорони здоров’я,
побуту працівників і членів їхніх сімей, соціально-культурного
обслуговування. Забезпечення соціальних потреб трудових колек-
тивів здійснюється сукупністю певних підрозділів соціальної
інфраструктури підприємства, до складу яких можуть входити:
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1) їдальні, кафе, буфети; 2) лікарні, поліклініки, медпункти; 3) власні
житлові будинки, заклади побутового обслуговування; 4) школи,
професійно-технічні училища, факультети та курси підвищення
кваліфікації; 5) дитячі дошкільні заклади, бібліотеки, клуби (па-
лаци культури); 6) бази та будинки відпочинку, спортивні спору-
ди тощо.

Управління діяльністю підрозділів соціальної інфраструктури
здійснює заступник директора підприємства з кадрових і соціа-
льних питань. Йому підпорядковано відділи: кадрів, технічного
навчання, адміністративно-господарський та житлово-комуналь-
ний, які вже безпосередньо керують діяльністю установ соціаль-
ної інфраструктури підприємства.

Вирішення питань соціального розвитку колективу підпри-
ємства належать до найважливіших чинників підвищення ефе-
ктивності виробництва, високої результативності виробничо-
господарської та комерційної діяльності. Сучасні умови госпо-
дарювання висувають підвищені вимоги до персоналу підпри-
ємства, рівня його загальної освіти, професійної підготовки,
творчої активності. Постійний розвиток здібностей людини є
необхідною передумовою її успішної праці, уміння використо-
вувати сучасні технічні засоби, нову техніку й технологію, но-
вітні досягнення.

8.3. Відтворення і розвиток
виробничих та інфраструктурних
об’єктів підприємства

Формування, відтворення й розвиток виробничих та
інфраструктурних об’єктів здійснюються в процесі капітального
будівництва, яке об’єктивно вважають специфічним елементом
інфраструктури підприємства. Капітальне будівництво — це
процес створення нових, реконструкції, розширення й технічного
переоснащення діючих виробничих та інфраструктурних об’єктів
підприємств.

До сфери капітального будівництва відносять:
1) спорудження будівель і об’єктів виробничого та невироб-

ничого (соціального) призначення;
2) монтаж виробничого й невиробничого устаткування та ін-

ших засобів праці й соціальної діяльності;
3) проектно-пошукові та інші підготовчі роботи, пов’язані зі

спорудженням нових і реконструкцією функціонуючих об’єктів
виробничого й соціального призначення;

4) капітальний і відновлюваний ремонти будівель і споруд ви-
робничого та соціального призначення.
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Планування капітального будівництва об’єктів виробничого й
соціального призначення має певні особливості. Основу плану-
вання капітального будівництва виробничих об’єктів становлять
розрахунки введення в дію виробничих потужностей, основних
фондів і кошторисної вартості будівництва (реконструкції, роз-
ширення) відповідних об’єктів. Головна мета й кінцевий резуль-
тат капітального будівництва — введення в дію нових виробни-
чих потужностей. Планування його обсягів на підприємстві
здійснюється в такій послідовності:

1) уточнюються розрахунки балансу виробничих потужнос-
тей підприємства за відповідною номенклатурою продукції. З
цією метою перевіряються: наявність виробничих потужностей
на початок планового періоду; розрахунки їх використання;
строки освоєння проектних потужностей об’єктів, що їх було
раніше введено в дію;

2) оцінюються можливості приросту виробничих потужностей
за рахунок проведення організаційно-технічних заходів, техніч-
ного переоснащення й реконструкції;

3) визначаються необхідні обсяги введення в дію нових вироб-
ничих потужностей за рахунок розширення діючих виробничих
об’єктів чи нового будівництва. Вони розраховуються як різниця
між запланованим збільшенням обсягів виробництва відповідної
продукції та максимально можливим приростом потужностей на
діючих виробничих об’єктах за рахунок їх технічного переосна-
щення й реконструкції.

У процесі планування капітального будівництва важливо ви-
значити не тільки обсяги введення в дію виробничих потужнос-
тей, а й витрати, що з цим пов’язані. Це необхідно для того, щоб
обґрунтувати економічну доцільність будівництва (розширення,
реконструкції), вибрати оптимальний варіант здійснення капіта-
льних вкладень, своєчасно розраховуватись за виконані будівель-
но-монтажні роботи, придбане устаткування тощо. З цією метою
визначають кошторисну вартість робіт, яка, власне, і буде ціною
спорудження певного об’єкта.

Кошторисна вартість будівництва — це виражені у грошо-
вій формі нормативні (проектні) витрати на: будівельно-
монтажні роботи; придбання устаткування, інструменту, інве-
нтарю; проведення проектно-пошукових робіт; покриття інших
витрат, пов’язаних із будівництвом. Усі витрати, що передба-
чаються в кошторисах вартості будівельно-монтажних робіт,
поділяються на:

• прямі витрати (основна заробітна плата будівельних
робітників; вартість будівельних матеріалів, деталей, конс-
трукцій; витрати на експлуатацію будівельних машин і меха-
нізмів);
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• накладні витрати (витрати на обслуговування та управління
будівництвом);

• планові накопичення (нормативний прибуток будівельних
організацій, що встановлюється у відсотках до суми прямих і на-
кладних витрат).

Завдання щодо введення в дію основних засобів визначаються
як різниця між кошторисною вартістю будівництва об’єктів, які
буде введено в дію в плановому періоді, та витратами, що не
утворюють вартості основних фондів.

Конкретизація завдань плану капітального будівництва і дове-
дення цих завдань до виконавців здійснюється за допомогою ти-
тульних списків будівель. Титульний список — це плановий до-
кумент, в якому встановлено строки початку й закінчення будів-
ництва (розширення, реконструкції) об’єктів, їхню потужність,
загальні витрати на спорудження, на будівельно-монтажні робо-
ти, щорічні розміри введення в дію основних фондів, названо
підрядні та проектні організації, що виконуватимуть відповідні
роботи, а також постачальників устаткування.

За подібною схемою здійснюється планування капітального
будівництва та об’єктів соціального призначення. Принциповою
його особливістю є лише те, що планування капітального будів-
ництва об’єктів соціальної інфраструктури здійснюється з ураху-
ванням їх так званої пропускної спроможності (кількість місць в
їдальні, дитячому садку; кількість щоденних відвідувань поліклі-
ніки тощо).

Початковим етапом капітального будівництва є його проекту-
вання. Проект як кінцевий результат процесу проектування — це
комплекс документів, в яких обґрунтовується технічна можли-
вість та економічна доцільність будівництва (реконструкції) пев-
ного об’єкта. Проектування здійснюється, як правило, спеціалізо-
ваними проектними організаціями. Воно охоплює два послідовні
етапи робіт: 1) збирання й підготовка необхідних для проекту-
вання матеріалів; 2) безпосереднє опрацювання проекту і розра-
хунки кошторису (рис. 8.4).

На першому етапі розробляється техніко-економічне обґрун-
тування (ТЕО) необхідності та доцільності будівництва (розши-
рення, реконструкції) відповідного об’єкта. Типовий зміст ТЕО
складають:

♦ обґрунтування потреб у продукції (послугах) об’єкта, що пе-
редбачається будувати (розширювати, реконструювати);

♦ характеристика спеціалізації (призначення) та структури
об’єкта, його проектної потужності (пропускної спроможності);

♦ характеристика можливих джерел забезпечення необхідни-
ми категоріями персоналу, матеріальними й фінансовими ресур-
сами;
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♦ вибір територіального розміщення об’єкта (у разі спору-
дження нового об’єкта);

♦ орієнтовні розрахунки обсягів необхідних інвестицій та їх
соціально-економічної ефективності;

♦ найважливіші проектні техніко-економічні й соціальні показ-
ники діяльності нового (реконструйованого) об’єкта.

На підставі затвердженого ТЕО замовник разом з проект-
ною організацією складає завдання на розроблення технічного
проекту, в якому міститься вся необхідна для проектування
інформація, зокрема: показники ефективності виробництва
(діяльності) й капітальних вкладень, вимоги щодо використан-
ня досягнень науково-технічного та організаційного прогресу
тощо.

Проектування об’єктів

Передпроектна стадія Розроблення проектної
документації

Складання техніко-
економічного
обґрунтування

Видача завдання на
проектування

Технічного
проекту

Робочих
креслень

Техно-робочого проекту

Здійснення зведеного
кошторисно-фінансового

розрахунку

або

Рис. 8.4. Етапи і стадії проектування об’єктів
виробничого та соціального призначення

Другий етап — безпосереднє проектування. Залежно від роз-
мірів і складності об’єкта, що проектується, цей етап може здійс-
нюватися в одну або дві стадії. Для великих і складних об’єктів
процес проектування охоплює дві стадії: 1) розроблення техніч-
ного проекту; 2) опрацювання робочих креслень.
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До складу технічного проекту входить кілька розділів, най-
важливішими з яких є: економічна частина, генеральний план
і транспорт, технологічна частина, будівельна частина, органі-
зація будівельних робіт, кошторисна документація. Техніч-
ний проект разом із зведеним кошторисно-фінансовим розра-
хунком підлягає затвердженню замовником. Після цього він
стає підставою для фінансування будівництва (розширен-
ня, реконструкції) об’єкта, замовлення устаткування та опра-
цювання робочих креслень. За виготовленими робочими крес-
леннями безпосередньо здійснюються будівельно-монтажні
роботи.

Для об’єктів, будівництво яких ведеться за типовими проек-
тами, або для невеликих і технічно нескладних об’єктів проекту-
вання здійснюється в одну стадію — через розроблення техно-
робочого проекту, тобто технічного проекту з робочими креслен-
нями.

Капітальне будівництво (розширення, реконструкція) об’єктів
будь-якого призначення може здійснюватися двома способами:
підрядним і господарським.

Підрядний спосіб будівництва — це здійснення робіт по-
стійно діючими будівельними і монтажними організаціями
(підрядчиками), які виконують відповідні роботи для різних
замовників за договорами підряду. Згідно з підрядним догово-
ром підрядчик бере на себе зобов’язання виконати своїми си-
лами будівництво об’єкта за проектом із дотриманням будіве-
льних норм і правил. Замовник повинен надати підрядчику
будівельний майданчик, затверджену проектно-кошторисну
документацію, забезпечити своєчасне фінансування будівниц-
тва і надходження технологічного устаткування, а також при-
йняти завершений об’єкт і повністю розрахуватися з підрядчи-
ком за виконані останнім роботи.

Для виконання окремих комплексів робіт підрядчик має
право залучати інші спеціалізовані організації за договором
субпідряду. Проте відповідальність перед замовником за якіс-
не і своєчасне виконання всіх робіт несе основний (генераль-
ний) підрядчик.

Господарський спосіб будівництва означає виконання всьо-
го комплексу робіт самим забудовником (підприємством, ор-
ганізацією) власними силами. У цьому разі підприємство (ор-
ганізація)-забудовник виступає в ролі керівника будівництва й
виконавця будівельно-монтажних робіт одночасно. З цією ме-
тою воно (вона) створює на період будівництва необхідний
апарат управління та виробничу базу, здійснює на тимчасовій
основі наймання необхідних працівників і залучення відповід-
ної будівельної техніки.
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Питання для самоконтролю:

8.1. Поняття «виробнича структура підприємства» і факто-
ри, що впливають на її формування.
8.2. Критерії типізації виробничої структури підприємства.
8.3. Технологічна, предметна і змішана виробничі структу-
ри підприємства.
8.4. Поняття і складові інфраструктури підприємства.
8.5. Характеристика складових виробничої інфраструктури
підприємства.
8.6. Основні підрозділи соціальної інфраструктури підпри-
ємства.
8.7. Сутність і призначення капітального будівництва як
складової інфраструктури підприємства.
8.8. Етапи і стадії проектування об’єктів виробничого і со-
ціального призначення на підприємстві.
8.9. Характеристика підрядного і господарського способів
будівництва.
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Тема 9

ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ключові
поняття
і терміни

 управління;
 керуюча підсистема підприємства;
 функція управління;
 загальні функції управління;
 конкретні функції управління;
 функція планування;
 функція організації;
 функція мотивації;
 функція контролю;
 методи управління;
 економічні методи управління;
 соціально-психологічні методи управління;
 адміністративні методи управління

9.1. Система управління підприємством:
суть та її складові

Підприємства створюються для задоволення різно-
манітних потреб людей і тому розрізняються за розмірами, фор-
мами власності, юридичним статусом тощо. Проте, незважаючи
на розмаїття конкретних підприємств, всі вони здійснюють
горизонтальний і вертикальний поділ праці. Розподіл загальної
роботи на підприємстві на її частини поміж окремими виконав-
цями або підрозділами називається горизонтальним поділом
праці. Внаслідок горизонтального поділу праці об’єктивно ви-
никає потреба у діяльності з координації (узгодження, забезпе-
чення взаємодії) роботи підрозділів та окремих виконавців для
досягнення спільного результату. Відокремлення діяльності з
координації роботи підрозділів підприємства й окремих вико-
навців від безпосередньої діяльності з виготовлення продукції
(робіт, послуг) заведено називати вертикальним поділом праці.
За словами К. Маркса, «будь-яка безпосередньо суспільна або
спільна праця, яка здійснюється у порівняно великих масшта-
бах, потребує більшого або меншого управління, яке установ-
лює узгодженість між індивідуальними роботами і виконує за-
гальні функції… Окремий скрипаль сам управляє собою,
оркестр потребує диригента» [3, с. 342]. Отже, управління ви-
никло і об’єктивно виокремилося у специфічний вид діяльності
внаслідок вертикального поділу праці.

Будь-яке підприємство є відкритою системою, яка взаємодіє з
різними чинниками зовнішнього середовища. На вході підприєм-
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ство отримує із зовнішнього середовища ресурси, а на виході пе-
редає йому створені на підприємстві продукти. Отже, діяльність
підприємства складається з трьох основоположних процесів:
отримання ресурсів із зовнішнього середовища; виготовлення
продукту; передавання продукту у зовнішнє середовище. Ключо-
ву роль у підтриманні балансу між цими процесами, а також у
приведенні в дію потенціалу підприємства для їх здійснення на-
лежить управлінню.

У широкому розумінні управління — це вплив на діяль-
ність людини (або групи людей), за допомогою якого її праця
узгоджується з діяльністю інших людей (або груп людей) для
досягнення спільної мети, спільного результату. З позицій вну-
трішньоорганізаційної діяльності управління покликане коор-
динувати процеси, які відбуваються на підприємстві. Це стосу-
ється створення структури підприємства, формування й
управління використанням технологічної підсистеми підпри-
ємства, персоналом, виробництвом, інноваціями, маркетингом
і фінансами підприємства, а також аналізу і обліку результатів
діяльності. Управління процесами взаємодії організації із зов-
нішнім середовищем спрямоване на підтримання необхідних
відносин з його компонентами опосередкованого і прямого
впливу. При цьому управління не еквівалентне всій діяльності
підприємства стосовно досягнення встановлених цілей, а
включає тільки такі функції та дії, які пов’язані з координа-
цією і встановленням чіткої взаємодії усередині підприємства, із
спонуканням до виробничої та інших видів діяльності, з цільо-
вою орієнтацією різних видів діяльності і т. ін.

Сформульоване так визначення управління дає змогу розгля-
дати підприємство як соціально-економічну систему, що склада-
ється з двох взаємопов’язаних підсистем: керуючої і керованої,
на яку впливає зовнішнє середовище через входи і виходи цієї
системи. Керуюча підсистема (суб’єкт управління) — це люди-
на або група людей, які здійснюють управлінський вплив на ке-
ровану підсистему (об’єкт управління) за допомогою певних за-
собів. Керована підсистема підприємства являє собою єдність
соціального (люди) і технічного (сировина, обладнання, техноло-
гія тощо) елементів процесу виробництва.

Керуючу підсистему підприємства або систему управління
підприємством, як і будь-яку іншу підсистему, у свою чергу, ха-
рактеризують:

⎯ по-перше, елементи, з яких вона складається, і зв’язки, які
існують поміж ними (статика управління). Елементи керуючої
підсистеми — це співробітники та керуючі органи підприємства,
які беруть участь у процесі управління. Зв’язки між елементами
керуючої підсистеми — це тільки ті, які необхідні для здійснення
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впливу, які виникають стосовно реалізації функцій і повноважень
управління;

⎯ по-друге, процеси, які відбуваються в її межах, тобто по-
слідовність дій, з яких формується вплив керуючої підсистеми на
керовану (динаміка управління);

⎯ по-третє, механізми управління — комплекс засобів впли-
ву на керовану підсистему підприємства.

Система управління підприємством є формою реального вті-
лення управлінських взаємозв’язків. Вона є реально існуючою
субстанцією, через яку управління набуває конкретного змісту і
конкретного прояву, а функції управління — практичної реаліза-
ції. В дійсності управлінська діяльність — це функціонування
системи управління.

До основних складових системи управління підприємством
належать:

1) ланки управління підприємством — організаційно відокре-
млені за критерієм спеціалізації або комбінації функцій управ-
ління, сфер управління, обсягів і масштабів повноважень одиниці
системи управління (управлінські органи, підрозділи, відділи, се-
ктори, групи);

2) функції управління — види діяльності, які виникають уна-
слідок поділу управління на окремі складові за ознакою подібності
змісту роботи, що виконується в їх межах та їхньої цільової
спрямованості. Функції управління характеризують зміст управ-
лінської діяльності;

3) структура управління підприємством — склад, взаємо-
зв’язки і підпорядкованість ланок та керівників апарату управ-
ління підприємством. Структура управління відображає суку-
пність ланок управління підприємством, сферу їх відпові-
дальності та ієрархію взаємовідносин між ними в процесі
управління;

4) процес управління — послідовність дій ланок управ-
ління, необхідних для формування впливу на керовану підсис-
тему підприємства. З позицій практики процес управління яв-
ляє собою низку операцій (процедур) з розроблення й при-
йняття управлінських рішень у їх певній послідовності та ком-
бінації;

5) механізм управління — методи (важелі), за допомогою
яких здійснюється вплив керуючої підсистеми на керовану підси-
стему підприємства. Завдяки механізмам управління вплив керу-
ючої підсистеми приводить до зміни ситуацій, тобто потенціал
управління перетворюється у конкретну цілеспрямовану діяль-
ність співробітників підприємства.

Усі зазначені складові системи управління підприємством
органічно пов’язані між собою. Розділити систему управління
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підприємством на окремі складові так, аби вони були незалеж-
ними і не перетиналися одна з одною, неможливо. З прак-
тичного погляду система управління підприємством поділяєть-
ся на частини, кожна з яких містить у собі всі аспекти управ-
ління. Саме тому управління підприємством являє собою по-
єднання науки і мистецтва. Наука створює підстави для пев-
ної декомпозиції системи управління підприємством на її
складові та опрацювання загальних правил реалізації кожної з
виокремлених частин, тоді як вибір конкретного рішення в
межах таких правил ґрунтується на досвіді та інтуїції самих
менеджерів.

9.2. Функції управління підприємством

Зміст і порядок дій у процесі управління конкретним
підприємством залежить від розмірів підприємства, виду його
діяльності (виробництво товарів, надання послуг, торговельна
діяльність), рівня в управлінській ієрархії (вищий, середній, ни-
жчий), сфери управління (виробництво, персонал, маркетинг,
інновації, фінанси) та ще від багатьох інших чинників. Проте
для всіх процесів управління на підприємстві характерною є на-
явність у цілому однорідних видів діяльності, які називаються
функціями управління. Функції управління є одним із ключових
елементів системи управління підприємством, оскільки розкри-
вають сутність і зміст управлінської діяльності на всіх рівнях
управління.

Функції управління — це спеціалізовані види управлінсь-
кої діяльності, які виникають внаслідок поділу процесу управ-
ління на окремі складові за ознакою подібності змісту робіт,
що виконуються в їх межах, та їхньої цільової спрямованості.
Функції управління поділяють на дві групи: загальні та конк-
ретні.

До загальних функцій управління відносять взаємо-
пов’язані універсальні види управлінської діяльності, які ана-
логічні для всіх підприємств, незалежно від їх призначення й
особливостей підприємства, наявності (або відсутності) того
або іншого об’єкта чи процесу в його керованій підсистемі. За-
гальні функції розкривають сутність управління на всіх рівнях.
За характером виконуваних робіт у цій групі виокремлюють
такі функції управління: планування, організація, мотивація,
контроль, які при взаємодії утворюють замкнутий «цикл мене-
джменту» (рис. 9.1).
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Планування

Організація

Мотивація

Контроль Менеджмент

Рис. 9.1. Цикл менеджменту

Проте управління здійснюється не взагалі, а конкретними
складовими підприємства та процесами, що там відбуваються.
Загальні функції управління з абстрактного виду трансформу-
ються у конкретний лише через управління певними елементами,
об’єктами і процесами на підприємстві. До таких, зокрема, належать:

• елементи зовнішнього середовища, які впливають на діяль-
ність підприємства;

• всі види ресурсів (людські, матеріальні, фінансові, інформа-
ційні);

• процеси виробництва і реалізації продукції;
• процеси розвитку і вдосконалення управління підприємством.
Саме такі функції, які визначають спрямованість управління

на конкретний об’єкт і називаються конкретним функціями
управління.

Конкретні функції управління класифікують [2, с. 59] за таки-
ми ознаками:

⎯ за процесами управління — функції управління основним,
допоміжним виробництвом, технічною підготовкою, матеріально-
технічним забезпеченням, капітальним будівництвом, зовнішньо-
економічною діяльністю тощо;

⎯ за об’єктами управління — функції управління підприємс-
твом, цехом, службою, відділом, дільницею, бригадою, сектором,
групою тощо;

⎯ за елементами виробничо-господарської діяльності — фу-
нкції управління працею, інноваціями, фінансами тощо.

Конкретні функції управління підприємством відображають
такі його особливості, як вид діяльності, тип виробництва, спеці-
алізацію, складність виробництва продукції тощо. Виокремлення
конкретних функцій управління є механізмом, за допомогою яко-
го забезпечується формування організаційної і виробничої струк-
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тури підприємства, взаємозв’язки і взаємовідносини між його
підрозділами. Разом з тим кожна конкретна функція є комплекс-
ною за змістом і включає всі загальні функції. Це означає, що ре-
алізація загальних функцій відбувається завдяки застосуванню
конкретних функцій управління. Схематично взаємозв’язок зага-
льних і конкретних функцій управління зображено на рис. 9.2.

Планування

Організація

Мотивація

Контроль

Загальні функції управління

Управління
маркетинговою
діяльністю

Управління виробничою
діяльністю

Управління зовнішньо-
економічною діяльністю

Управління фінансовою
діяльністю

Управління інноваційною
діяльністю

Управління соціальною
діяльністю

Конкретні функції управління

Управління збутовою
діяльністю

Рис. 9.2. Взаємозв’язок загальних
і конкретних функцій управління

З’ясування сутності і взаємозв’язків загальних і конкретних
функцій управління дає змогу зробити висновок про те, що зага-
льні функції є основою здійснення будь-якого управлінського
процесу.

Для здійснення будь-якої діяльності менеджери підприємства
повинні мати чітке уявлення про теперішні його можливості та
визначитися з тим, чого воно має досягти у певний момент у
майбутньому, розробити заходи, за допомогою яких можна за-
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безпечити перехід від нинішнього стану до бажаного результату.
На вирішення цих завдань і спрямоване планування.

Функція планування полягає у визначенні цілей діяльності
підприємства та виборі засобів (шляхів) їх досягнення. Реалізація
цієї загальної функції управління передбачає1:

1) прогнозування;
2) цілевстановлення;
3) розроблення планів діяльності підприємства.
Прогнозування — це процес розроблення і обґрунтування гі-

потези про імовірні тенденції розвитку та можливий майбутній
стан підприємства і його зовнішнього середовища.

Цілевстановлення як складова функції планування передба-
чає визначення місії та цілей діяльності підприємства. Місія
являє собою чітко визначену керівництвом причину існування
підприємства, вона розкриває його призначення і наміри сто-
совно задоволення потреб споживачів, пояснює, яким підпри-
ємство прагне бути, вказує на відмінності цього підприємства
від йому подібних. Місія, сформульована як управлінська фі-
лософія, забезпечує орієнтири для визначення цілей і стратегій
діяльності підприємства.

Цілі підприємства — це конкретні, кількісно виражені бажані
результати його діяльності, яких воно прагне досягти в певний
момент у майбутньому. Залежно від часового інтервалу, необхід-
ного для досягнення цілей, їх поділяють на довгострокові і коро-
ткострокові. Для короткострокових цілей характерна набагато бі-
льша проти довгострокових конкретизація і деталізація у таких
питаннях хто, що і коли має виконувати. Якщо виникає необхід-
ність, між довгостроковими і короткостроковими цілями визна-
чають ще й середньострокові.

Цілі підприємства розрізняються також за напрямами їх вста-
новлення та за рівнями ієрархії. Найчастіше на підприємствах ці-
лі встановлюють за такими напрямами: прибутковість, позиція на
ринку, продуктивність, фінансові ресурси, виробничі потужності,
освоєння нових видів продукції, впровадження нової технології
тощо. На підприємстві, яке, як правило, має кілька структурних
підрозділів і рівнів управління, утворюється ієрархія цілей. Вона
являє собою декомпозицію цілей вищого рівня у цілі нижчих рів-
нів. За умови правильної побудови ієрархії цілей кожний підроз-
діл підприємства, досягаючи своїх цілей, забезпечує необхідний
внесок у досягнення цілей підприємства в цілому.

Конкретизація цілей підприємства, визначення шляхів і засо-
бів їх досягнення, термінів і послідовності їх реалізації, а також
необхідних для цього ресурсів здійснюється в процесі розроб-
                   

1 Детальніше система планування на підприємстві розглядається в темі 11.
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лення планів діяльності підприємства. Оскільки об’єктом плану-
вання може бути будь-яка діяльність, плани підприємства класи-
фікують за різними ознаками:

1) за рівнями управління розрізняють плани підприємств, це-
хів, підрозділів, дільниць, бригад, індивідуальні плани робіт;

2) за конкретними функціями управління виділяють: вироб-
ничі, комерційні, маркетингові, фінансові плани, плани з праці і
заробітної плати тощо;

3) залежно від масштабу передбачення перспектив розрізня-
ють стратегічні, тактичні та оперативні плани.

Стратегічне планування — це специфічний вид управлінсь-
кої діяльності, спрямований на розроблення стратегії підпри-
ємства та її оформлення у вигляді комплексу стратегічних
планових документів (планів, проектів, програм) з метою адап-
тації підприємства до змін у зовнішньому середовищі [6, с. 446].
Тактичні плани складають з метою конкретизації та коригу-
вання стратегічних планів з урахуванням ситуації, що склалася
на початок планового періоду. Пов’язуючою ланкою між так-
тичними планами та їх безпосередніми виконавцями є опера-
тивні плани, які складаються менеджерами нижчого і серед-
нього рівнів на відносно короткі терміни: квартал, місяць,
декада, доба. У процесі оперативного планування здійснюється
конкретизація завдань тактичних планів та узгоджується у
просторі й часі діяльність щодо їх виконання.

Функція організації — це вид управлінської діяльності,
спрямований на розподіл робіт між окремими виконавцями та їх
групами, встановлення взаємозв’язків між ними та узгодження їх
діяльності з метою досягнення цілей підприємства. Реалізація
функції організації відбувається у процесі організаційної діяль-
ності, тобто через сукупність процесів, за допомогою яких мене-
джер усуває невизначеність і конфлікти поміж співробітниками
підприємства щодо роботи або повноважень і створює середови-
ще, придатне для їх спільної діяльності. Основними складовими
організаційної діяльності на підприємстві є:

1) розподіл праці;
2) департаменталізація;
3) делегування повноважень;
4) встановлення діапазону контролю;
5) розроблення механізмів координації робіт та видів діяльності.
Розподіл праці — це процес поділу загальної роботи на

окремі частини, достатні для виконання окремим виконавцем
відповідно до його кваліфікації та здібностей. З практичного
погляду розподіл праці означає виділення й опис кожної робо-
ти на підприємстві. Цей процес, який також називається прое-
ктуванням робіт, передбачає: з’ясування змісту кожної роботи
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(що конкретно потрібно зробити, які методи та операції вико-
ристовувати, які продукти/послуги виробляти); встановлення
вимог до самої роботи (навички, здібності, освіта, досвід, ква-
ліфікація) і до середовища, у якому вона здійснюється (умови
праці, ступінь відповідальності, ступінь контролю тощо); ви-
значення обсягів роботи (кількість завдань та (або) операцій,
які необхідно виконати, та частота їх повторення); складності
роботи і пов’язаних з нею відносин. Кінцевим результатом
проектування робіт є: специфікації робіт; посадові інструкції;
кваліфікаційні характеристики.
Департаменталізація — це процес групування робіт (видів

діяльності) та їх виконавців у окремі підрозділи підприємства
(цехи, дільниці, відділи, сектори, групи тощо). Залежно від прин-
ципу, який покладено в основу групування, розрізняють кілька
базових схем департаменталізації:

⎯ функціональну — за конкретними функціями управління
(виробництво, маркетинг, фінанси тощо);

⎯ продуктову — за окремими видами виготовленої продукції
(послуг);

⎯ територіальну — за географією фізичного розташування
підрозділів підприємства.
Делегування повноважень — це процес передання керівником

частини будь-якої своєї роботи та повноважень, необхідних для її
здійснення, підлеглому, який бере на себе відповідальність за її
виконання. За допомогою делегування повноважень встановлю-
ють формальні відносини та посадові зв’язки між працівниками
підприємства. Саме вони і слугують основою для упорядкування
та координації спільної діяльності підрозділів. Повноваження, які
передаються підлеглим, поділяють на три типи:

1) лінійні — це повноваження, які передаються від начальника
безпосередньо підлеглому і далі іншим підлеглим. Делегування
лінійних повноважень створює ієрархію рівнів управління в ор-
ганізації. Така ступінчаста будова називається «скалярним прин-
ципом організації». Отже, повноваження лінійного керівника пе-
ребувають у прямому ланцюгу команд від вищого керівника до
виконавця;

2) штабні (адміністративні) — це повноваження, що переда-
ються особам, які здійснюють консультативні, обслуговуючі фу-
нкції щодо лінійних керівників. Повноваження штабного керів-
ника пов’язані з експертизою, підготовкою рекомендацій, підтрим-
кою лінійних керівників;

3) функціональні повноваження — це повноваження, що до-
зволяють особі, якій вони передаються, в межах її компетенції
пропонувати або забороняти певні дії підлеглим лінійних керів-
ників.



Економіка підприємства206

Діапазон контролю — це кількість співробітників, безпосеред-
ньо підлеглих певному менеджеру (склад команди, яка перебуває у
підпорядкуванні одного керівника). Зменшення величини діапазону
контролю суттєво впливає на ефективність діяльності підприємства
(збільшуються витрати на управління, ускладнюються зв’язки між
підрозділами і процеси планування на підприємстві).
Координація робіт та видів діяльності — це процес узго-

дження дій усіх підрозділів та співробітників підприємства для
реалізації його завдань і цілей. Основними інструментами коор-
динації робіт та видів діяльності на підприємстві є:

1) механізми вертикальної координації (прямий управлінський
контроль (нагляд), стандартизація ресурсів і продукції (послуг),
розроблення робочих процесів (технології виготовлення, робочі
графіки тощо), встановлення правил і процедур взаємодії);

2) механізми горизонтальної координації (міжособистісні ко-
мунікації, створення тимчасових робочих груп, створення комі-
сій, збори за участю працівників різних підрозділів);

3) нетрадиційні механізми координації (організаційна культу-
ра, неформальні комунікації).

Кінцевим результатом організаційної діяльності є формування
організаційної структури управління підприємством.

Для того, щоб забезпечити досягнення цілей підприємства,
менеджер має не тільки спланувати й організувати роботу, але й
спонукати підлеглих виконувати її як слід. Готовність і бажання
людини докладати максимум зусиль для виконання своєї роботи
є одним із ключових факторів успіху в діяльності підприємства.
При цьому підлеглі можуть зовсім по-різному реагувати на одна-
кові спонукальні дії того самого менеджера. Але це не означає,
що людиною не можна ефективно управляти. Навпаки, шлях до
забезпечення ефективної діяльності людини, орієнтованої на до-
сягнення цілей підприємства, пролягає через розуміння її моти-
вації1. Тільки розуміючи, що спонукає людину до роботи на під-
приємстві, можна побудувати управління нею так, що вона сама
буде зацікавлена у найефективнішому її виконанні. Отже, для то-
го щоб отримати достатньо повне уявлення про мотивацію, необ-
хідно з’ясувати не тільки її сутність, а й логіку процесу мотивації.

У широкому розумінні мотивація — це сукупність внутрішніх
і зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до діяльності,
спрямованої на досягнення певної мети.

Процес мотивації — це процес впливу на людину з метою її
спонукання до певних дій, спрямованих на досягнення цілей ор-
ганізації. У моделі процесу мотивації, яка наведена на рис. 9.3,
можна виокремити шість етапів.

1 У цьому випадку мотивація розглядається як функція управління.
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Перший етап — констатація ситуації виникнення потреби.
Потреба виникає тоді, коли людина відчуває, що їй чогось не ви-
стачає.
Другий етап — пошук шляхів усунення потреби. Виник-

нення потреби вимагає від людини пошуку можливостей для її
усунення через її задоволення, або її стримування, або її не-
сприймання.
Третій етап — визначення цілей або напрямів дій для усу-

нення потреби. На цьому етапі людина вирішує, що вона повинна
зробити, за допомогою яких засобів, що отримати в результаті
для того, щоб усунути потребу.
Четвертий етап — виконання дій. На цьому етапі людина

докладає зусиль для виконання певних дій, спрямованих на дося-
гнення визначених на попередньому етапі цілей.
П’ятий етап — отримання винагороди. За виконані дії люди-

на отримує винагороду, яку вона може використати для усунення
потреби. До винагороди відносять широкий спектр конкретних
засобів, які ґрунтуються на системі цінностей людини (усього то-
го, що можна запропонувати людині як компенсацію за її дії).
При цьому розрізняють два типи винагороди: зовнішня винаго-
рода — її працівник отримує від організації (заробітна плата,
премії, пільги, привілеї, просування по службі, символіка служ-
бового статусу тощо); внутрішня винагорода — її дає сама робо-
та, що виконується працівником, її результативність, змістов-
ність, значимість тощо.
Шостий етап — визначення ступеня відповідності отриманої

винагороди очікуваним результатам дій. Людина з’ясовує, якою
мірою виконання дій забезпечило досягнення бажаного результа-
ту. Залежно від цього людина може відчувати незадоволення, ча-
сткове, або повне задоволення, що пізніше й приводить відповід-
но до послаблення, збереження або підсилення мотивації. За-
лежно від ступеня усунення потреби людина або припиняє діяль-
ність до виникнення нової потреби, або продовжує шукати нові
можливості задоволення потреби.

З’ясувавши природу і логіку процесу мотивації, можна дати
таке визначення функції мотивації. Функція мотивації —
це процес впливу на людину шляхом створення умов, які
дають змогу їй відчути, що вона може задовольнити свої по-
треби такою поведінкою, яка забезпечить досягнення цілей ор-
ганізації.

Складність практичної реалізації функції мотивації пояс-
нюється впливом таких чинників, як неочевидність мотивів
поведінки людини, неоднозначність і мінливість мотиваційної
структури кожної людини, неоднаковий ступінь впливу тих
самих мотивів на різних людей, різний ступінь залежності
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дії одних мотивів від інших. Усі ці фактори підвищують рі-
вень непередбачуваності результатів процесу практичної мо-
тивації.

Умови, в яких працює підприємство, і поведінка його праців-
ників характеризуються значною невизначеністю. Єдина можли-
вість для менеджера впевнитися у тому, що діяльність підприєм-
ства або керованого ним підрозділу відповідає плановим завдан-
ням — це відслідковувати хід його виконання і вносити у разі не-
обхідності відповідні корективи. Саме це і зумовлює необхід-
ність управлінського контролю.

Функція контролю — це вид управлінської діяльності, спря-
мований на забезпечення досягнення цілей підприємства шляхом
постійного спостереження за змінами його стану та усунення
відхилень, що при цьому виникають. У межах процесу контролю,
модель якого подано на рис. 9.3, можна виокремити три основні
етапи:

1) вимірювання реальних процесів, що відбуваються на під-
приємстві;

2) зіставлення результатів реального виконання із раніше
встановленими стандартами (планами діяльності);

3) реакція на порівняння (коригуючі дії або зміна стандартів).
Об’єктами управлінського контролю можуть бути цілі й

стратегії підприємства, процеси, функції і завдання, параметри
діяльності, управлінські рішення, структурні підрозділи та
окремі виконавці. За критерієм часу здійснення контрольних
операцій розрізняють випереджаючий, поточний і заключний
контроль.
Випереджаючий контроль спрямований на контроль «вхо-

дів» в організацію і здійснюється ще до початку трансформа-
ційного процесу. Його завдання — відслідковувати якість та
(або) кількість ресурсів на «вході» до підприємства (матеріа-
льні, людські, інформаційні, фінансові), тобто до того, як вони
стануть частиною системи підприємства. Метою випереджаю-
чого контролю є запобігання ситуацій, які здатні завдати шко-
ди підприємству.
Поточний контроль здійснюється безпосередньо під час

трансформаційного процесу. Він спрямований на вимірювання
фактичних результатів діяльності й оперативне реагування на
відхилення, що виникають. Поточний контроль дає змогу
з’ясувати причини відхилень і з мінімальною затримкою їх усу-
вати. Тому він використовується в процесі управління частіше за
інші види контролю.
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Заключний контроль проводиться вже після завершення
трансформаційного процесу. Його об’єктами є кінцеві результати
діяльності підприємства. Основний недолік заключного контро-
лю — це констатація відхилень від запланованих результатів на
завершальній стадії, коли збитки вже наявні. Проте для багатьох
видів діяльності підприємства — це єдино можливий вид контро-
лю. Заключний контроль виконує дві важливі функції: забезпечує
інформацією для вдосконалення планування у майбутньому й
уможливлює створення ефективної системи мотивації працівни-
ків підприємства. Ширше система, моделі та методи мотивації
трудової діяльності в цілому розглядаються в темі 12.

9.3. Методи управління
діяльністю підприємства

Практична реалізація функцій управління здійсню-
ється за допомогою системи методів управління. Привести в дію
організовану систему, щоб одержати потрібний результат, можна
лише через вплив на неї керуючого органу або особи. Для цього
необхідні певні інструменти погодженого впливу, які й забезпе-
чують досягнення поставлених цілей. Такі інструменти назива-
ються методами управління.

Методи управління — це способи і прийоми впливу суб’єкта
управління на об’єкт управління для досягнення визначених ці-
лей його діяльності. Поняття «функції» і «методи» управління
взаємопов’язані між собою, проте розрізняються за тим, яку роль
вони виконують в управлінні. Функція — це категорія, яка відпо-
відає на запитання «що необхідно зробити, щоб управляти?», тоді
як методи дають відповідь на запитання «як слід впливати, щоб
успішно управляти, за допомогою чого?».

Управління підприємством спрямоване на людей, коло їхніх
інтересів, передовсім, матеріальних. Тому основною ознакою
класифікації методів управління є внутрішній зміст мотивів,
якими керується людина у процесі виробничої чи іншої діяльнос-
ті. За своїм змістом мотиви діяльності людини можна поділити на:

1) матеріальні, які ґрунтуються на майнових та економічних
інтересах;

2) соціально-психологічні, які випливають із усвідомлення пра-
цівником важливості міжособистісних стосунків і зв’язків та со-
ціальних процесів, що виникають у трудових колективах;

3) мотиви примусового характеру, які виникають унаслідок
визнання підлеглим права керівника віддавати накази і свого
обов’язку йому підкорятися.
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Відповідно до цього розрізняють економічні, соціально-
психологічні та адміністративні методи управління.

Методи управління можна також класифікувати за напрямом
впливу на керований об’єкт. За цією ознакою розрізняють методи
прямого впливу (накази, розпорядження, інструкції, тарифи то-
що) і методи опосередкованого (непрямого) впливу (методи під-
бору колективу за різними ознаками, методи формування психо-
логічного клімату в колективі тощо).

Економічні методи управління — це сукупність способів
впливу на об’єкт управління шляхом створення економічних
умов, які спонукають працівників підприємства діяти у визначе-
ному напрямі і досягати поставлених перед ними завдань. Інакше
кажучи, економічні методи — це ті, що реалізують матеріальні
інтереси участі людини у виробничих процесах (або будь-якій
іншій діяльності) через використання товарно-грошових відно-
син. Ці методи мають два аспекти реалізації.

Перший аспект характеризує процес управління, зорієнтова-
ний на використання створеного на загальнодержавному рівні
економічного компонента зовнішнього середовища. Суть цього
аспекту полягає у:

⎯ формуванні системи оподаткування суб’єктів господарю-
вання;

⎯ визначенні амортизаційної політики, яка сприяла б онов-
ленню (відтворенню) матеріальних активів підприємства;

⎯ формуванні і здійсненні митної політики;
⎯ встановленні державою мінімального рівня заробітної пла-

ти та пенсій тощо.
Другий аспект економічних методів управління пов’язаний з

використанням різноманітних економічних важелів, таких як
економічне стимулювання, фінансування, кредитування, ціноут-
ворення, штрафні санкції тощо на самому підприємстві.

Економічні стимули належать до найефективніших чинни-
ків, що зумовлюють поведінку індивідів, сприяють гармоніза-
ції колективних, групових та індивідуальних інтересів. Ґрун-
туючись на використанні матеріальних стимулів (тарифних
ставок, посадових окладів, доплат, надбавок, премій, дивіден-
дів, дотацій, компенсацій, пільг тощо), економічні стимули є
найдієвішими способами впливу на працівників підприємства.
Будь-які економічні стимули повинні бути обґрунтованими,
тобто реально спрямованими на задоволення потреб працівни-
ків, враховувати їхні здібності та внесок у загальний трудовий
процес. При їх встановленні необхідно дотримуватися прин-
ципу справедливості.

Шляхом матеріальної заінтересованості економічні методи
стимулюють ініціативу та відповідальність працівників за ре-
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зультати прийнятих рішень. На об’єкт управління вони можуть
діяти як прямо, так і опосередковано.

Соціально-психологічні методи управління — це сукуп-
ність способів впливу на міжособистісні стосунки і зв’язки, пси-
хологічні відносини і соціальні процеси, що складаються у тру-
дових колективах з метою максимально повного використання
потенціалу працівників.

Ґрунтуючись на моральних стимулах до праці, соціально-
психологічні методи управління впливають на особу за допомо-
гою специфічних психологічних прийомів (власний приклад, ав-
торитет) з метою перетворення адміністративного завдання на
внутрішньо усвідомлену потребу людини. Ці методи використо-
вують з метою підвищення ініціативності та виробничої активно-
сті працівників підприємства, створення відповідних соціально-
психологічних умов їх діяльності. Вони спрямовані на дотриман-
ня принципу психофізіологічної сумісності в колективі, форму-
вання сприятливого морально-психологічного клімату, вихован-
ня почуття взаємодопомоги та колективізму.

До основних соціально-психологічних методів управління на-
лежать:

⎯ соціальні плани — передбачають створення сприятливих
умов праці, забезпечення відпочинку, організацію побуту, меди-
чного обслуговування, охорони праці тощо;

⎯ моральні стимули — впливають на особу через нагоро-
дження орденами, медалями, грамотами, присвоєння звань тощо;

⎯ методи формування колективів та соціально-психологіч-
ного клімату в них — забезпечують вплив на засадах добору чле-
нів колективів за особливостями характерів, стажем роботи, при-
значення їх на відповідні робочі місця тощо.

Застосування соціально-психологічних методів є надзвичайно
складною і «тонкою» справою, яка часто пов’язана з невизначе-
ністю кінцевого результату. При цьому роль соціально-психоло-
гічних методів управління в сучасних умовах постійно зростає.

Адміністративні методи управління — це сукупність спосо-
бів впливу на об’єкт управління, що ґрунтуються на використанні
організаційних відносин та адміністративній владі керівника. Ви-
конання тієї самої роботи можливе за різних організаційних
умов: жорсткого регламентування, гнучкого реагування, встано-
влення допустимих меж діяльності тощо. У визначенні найдієві-
шого для певних умов типу організаційного впливу на колектив,
який забезпечує ефективне і якісне виконання робіт, і знаходять
свій прояв адміністративні методи управління.

Адміністративні методи управління базуються на мотивах
примусового характеру, що і зумовлює такі їх особливості. По-
перше, вони є методами переважно прямого впливу, тобто чітко
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орієнтовані на конкретних виконавців. По-друге, передбачувані
ними заходи є обов’язковими для виконання. По-третє, вони
юридично закріплюють у правових документах підприємства
(статут, наказ, положення про відділ тощо) або формалізують в
усному розпорядженні способи впливу на керовану підсистему
економічних і соціально-психологічних методів управління. Ра-
зом з тим недоліки адміністративних методів управління поляга-
ють в їх орієнтації на досягнення заданої результативності, а не
на її зростання, заохочування виконання, а не ініціативи.

У складі адміністративних методів управління виокремлюють
методи організаційного, розпорядчого і дисциплінарного впливу.
Організаційний вплив полягає у встановленні й удосконалюванні
організаційних зв’язків між елементами керованої і керуючої
підсистем підприємства. Об’єктами організаційного впливу мо-
жуть бути як елементи керованої підсистеми (виробничі процеси,
предмети і засоби праці тощо), так і елементи керуючої підсис-
теми (апарат управління), як процеси безпосереднього виготов-
лення продукції, так і процеси управління підприємством, вклю-
чаючи організацію праці виробничого й управлінського персо-
налу. До методів організаційного впливу, які реалізуються через
документи тривалої дії, належать:

⎯ організаційне регламентування — розроблення і реалізація
організаційних документів, що визначають зміст і порядок орга-
нізаційної діяльності (статут, положення про відділи, посадові ін-
струкції, схеми, графіки тощо);

⎯ організаційне нормування — розроблення і реалізація норм і
нормативів, за допомогою яких встановлюються межі діяльності
структурних підрозділів, посадових осіб і окремих виконавців (нор-
мативи чисельності робітників і службовців, норми часу, штатний
розклад, правила внутрішнього трудового розпорядку, правила
прийому, звільнення, переходу на іншу роботу тощо);

⎯ організаційне інструктування — роз’яснення правил внут-
рішнього трудового розпорядку, ознайомлення з умовами і пра-
вилами роботи, порядком її виконання, можливими труднощами і
шляхами їх подолання, консультування з виконання тих чи інших
операцій (інструкції, правила, рекомендації, методичні вказівки
тощо).

За допомогою адміністративних актів (статутів, положень,
правил, інструкцій тощо) формується структура підприємства та
ієрархія управління, регламентуються взаємозв’язки між струк-
турними підрозділами, закріплюються і чітко розподіляються
обов’язки, права і відповідальність між виконавцями, встанов-
люються процедури управління, форми документів тощо.

Розпорядчий вплив — це форма оперативної організаційної
діяльності, що має на меті конкретизацію завдань для виконавців



Розділ 3. Структура та управління підприємством 215

та ліквідацію відхилень, що виникають у структурі або в проце-
сах функціонування підприємства. Розпорядчі методи можна
класифікувати за низкою ознак: за рівнем управління; формою
впливу (наказ, розпорядження, вказівка); формою передання роз-
порядження (документальна, усна).

Дисциплінарний вплив спрямований на підтримку стійкості
організаційних зв’язків. Дисципліна — це обов’язкове для кож-
ного працівника підприємства дотримання встановлених законів,
правил, регламентів, режимів, порядку, договірних відносин і зо-
бов’язань. Дисциплінарний вплив реалізується у конкретних си-
туаціях через зауваження, догани, переміщення посадових осіб,
звільнення тощо.

Способи організаційного, розпорядчого і дисциплінарного впли-
ву взаємозалежні, використовуються одночасно і доповнюють
один одного.

Економічні, соціально-психологічні та адміністративні методи
управління розрізняються за природою свого походження, але всі
вони органічно взаємопов’язані й використовуються одночасно.
Адміністративні методи створюють передумови для використан-
ня економічних методів. Соціально-психологічні методи допов-
нюють адміністративні та економічні й утворюють у сукупності
необхідний арсенал засобів управління підприємством.

Питання для самоконтролю:

9.1. Сутнісна характеристика управління як специфічного
виду діяльності людини.
9.2. Основні складові системи управління підприємством.
9.3. Співвідношення загальних і конкретних функцій
управління.
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Тема 10

ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ключові
поняття
і терміни

 організаційна структура управління;
 лінійна організаційна структура;
 лінійно-штабна організаційна структура;
 функціональна організаційна структура;
 лінійно-функціональна організаційна структура;
 дивізіонна організаційна структура;
 проектна структура;
 матрична організаційна структура;
 мережна організація;
 метод аналогій;
 експертно-аналітичний метод;
 метод структуризації цілей;
 метод організаційного моделювання.

10.1. Сутнісна характеристика
організаційної структури управління

Будь-яке підприємство для реалізації своєї місії і ці-
лей створює організаційну структуру. Організаційна структура
управління підприємством — це форма системи управління, яка
відображує склад, взаємозв’язки і підпорядкованість її елементів.

Елементи організаційної структури управління — це підрозді-
ли, відділи, групи і працівники, які виконують ті або інші функції
управління відповідно до прийнятого на підприємстві розподілу
управлінських завдань і робіт. Відносини між зазначеними елемен-
тами підтримуються завдяки встановленим між ними зв’язкам.

Зв’язки між елементами організаційної структури поділяють
на вертикальні й горизонтальні, а також на лінійні та функціона-
льні. За допомогою вертикальних зв’язків розв’язуються пробле-
ми влади і підпорядкованості на підприємстві. Вони відображу-
ють розподіл повноважень і вказують на те, «хто є хто» в
організаційній ієрархії. Вертикальні зв’язки слугують каналами
передавання розпорядчої та звітної інформації і справляють за-
вдяки цьому стабілізуючий вплив на функціонування підприємс-
тва. Горизонтальні зв’язки — це зв’язки між двома або більше
підрозділами чи працівниками підприємства, рівними за статусом
в ієрархії управління. Їх головне призначення — сприяти ефекти-
вній взаємодії підрозділів підприємства при розв’язанні проблем,
що виникають між ними. Горизонтальні зв’язки, на відміну від
вертикальних, як правило, не формалізуються в процесі організа-
ційного проектування.
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Лінійні зв’язки — це відносини, в межах яких керівник реалі-
зує свою владу і здійснює пряме керівництво підлеглими. Вони
можуть бути у формі наказу, розпорядження, команди, вказівки
тощо. Функціональні зв’язки виникають у процесі руху інформа-
ції та управлінських рішень за функціями управління. Суть фун-
кціональних зв’язків полягає у їх обслуговувальному характері.
Через функціональні зв’язки реалізується інформаційне забезпе-
чення координації.

Важливими складовими організаційної структури управління
є комунікації, потоки інформації і документообіг на підприємст-
ві. Організаційна структура — це одночасно і поведінкова систе-
ма, це люди та їх групи, які постійно вступають у різноманітні
взаємовідносини для розв’язання спільних завдань.

Організаційні структури управління характеризують за допо-
могою таких трьох організаційних параметрів:

1) ступінь складності (складність організаційної структури ви-
значається кількістю структурних підрозділів та рівнів ієрархії
управління);

2) ступінь формалізації (формалізація характеризує масштаби
використання правил, процедур та інших регуляторів поведінки
працівників підприємства);

3) ступінь централізації (централізація характеризує розподіл
прав, обов’язків і відповідальності по вертикалі управління, вона
показує, якою мірою працівники підприємства залучаються до
прийняття управлінських рішень).

Можливі комбінації (поєднання) цих трьох організаційних па-
раметрів:

⎯ по-перше, пояснюють наявність широкого діапазону типів
організаційних структур, які використовуються в управлінській
практиці;

⎯ по-друге, дають змогу виокремити групи факторів, що
впливають на побудову організаційних структур управління.

Сучасна теорія організації стверджує, що нема ідеальної орга-
нізаційної структури, до якої мають прагнути всі підприємства.
Кращою є така організаційна структура, яка враховує вплив бага-
тьох взаємопов’язаних ситуаційних чинників, які й визначають її
тип, склад підрозділів, ступінь децентралізації та інші характери-
стики. До основних груп взаємопов’язаних ситуаційних факторів,
що впливають на формування організаційної структури управ-
ляння, належать:

1) стан зовнішнього середовища підприємства;
2) стратегічний вибір керівництва підприємства стосовно до-

сягнення цілей його діяльності;
3) масштаб (розмір) підприємства;
4) технологія управління і виробництва.
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Врахування зазначених груп чинників, як свідчить практика,
дає змогу сформувати ефективну організаційну структуру управ-
ління підприємством, яку потім можна коригувати для успішного
здійснення процесів виробництва й управління.

10.2. Типи організаційних структур управління

Кожне підприємство є складною й одночасно уніка-
льною техніко-економічною та соціальною системою, яка харак-
теризується різними параметрами. В організаційному контексті
за критерієм характеру взаємодії із зовнішнім середовищем усі
підприємства поділяють на побудовані за механістичним або ор-
ганічним підходом.

Механістичний підхід до побудови організаційної структури
характеризується широким використанням формальних правил і
процедур, централізованим прийняттям рішень, глибокою спеці-
алізацією робіт, жорсткою ієрархією влади. На прийняття рішень
у такому разі, як правило, витрачається менше часу і ресурсів,
розглядається менше альтернатив. З такими характеристиками
підприємство спроможне діяти ефективно тільки за умов статич-
ного і нескладного зовнішнього середовища та використання ру-
тинної технології (низька невизначеність того, коли, де і як вико-
нувати роботи).

Органічний підхід до проектування організаційної структури
характеризується слабким або помірним використанням форма-
льних правил і процедур, децентралізацією влади, широким залу-
ченням підлеглих до прийняття рішень, невеликою кількістю рі-
внів ієрархії управління. Цей підхід виявляє свою ефективність в
умовах складного і динамічного зовнішнього середовища, яке
вимагає гнучкості й швидкої адаптації до змін у ньому. Повніше
порівняльну характеристику та умови ефективного застосування
механістичного й органічного підходів у побудові організаційної
структури наведено в табл. 10.1.

У межах механістичного й органічного підходів за критерієм
характеру зв’язків, що складаються між підрозділами підприємс-
тва, формуються традиційні, дивізіонні та проектні типи органі-
заційних структур управління (рис. 10.1).

Лінійна організаційна структура — це тип структури, що по-
будований за принципом ієрархії управління і ґрунтується на безпо-
середній підпорядкованості нижчої ланки управління вищій. За та-
кої побудови структури (рис. 10.2) підлеглі виконують розпоряд-
ження тільки одного свого керівника, який самостійно реалізує всі
функції управління у підпорядкованому йому підрозділі підприємс-
тва і несе повну відповідальність за результати його діяльності.
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Таблиця 10.1
ХАРАКТЕРИСТИКА ТА УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО

ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІСТИЧНОГО Й ОРГАНІЧНОГО
ПІДХОДІВ У ПОБУДОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ

Показник
зіставлення

Механістичний
тип організації

Органічний
тип організації

Характеристика широке використання
формальних правил і
процедур;
глибока спеціалізація
робіт;
рівні управління, пра-
ва і відповідальність
чітко визначені, пере-
важають вертикальні
взаємозв’язки;
централізоване при-
йняття управлінських
рішень;

об’єктивна система
винагородження;
взаємовідносини фор-
мальні і мають офі-
ційний характер;
наголос у діяльності
ставиться на вико-
нання завдань, ефек-
тивність, передбачу-
ваність, запобігання
ризику;
джерело влади — по-
зиція в організаційній
ієрархії

слабке або помірне використан-
ня формальних правил і проце-
дур;
широка спеціалізація робіт;
рівні управління розмиті, права і
відповідальність визначені ши-
роко, переважають горизонта-
льні і неформальні взаємо-
зв’язки;
децентралізоване із залученням
підлеглих прийняття управлін-
ських рішень;
переважає суб’єктивна система
винагородження;
взаємовідносини неформальні і
мають особистісний характер;
акцент у діяльності робиться на
визначення проблем, результа-
тивність, адаптивність, прийнят-
тя ризику;

джерело влади — рівень знань і
компетентність

Умови ефекти-
вного застосу-
вання

нескладне, стабільне
зовнішнє середовище.
Зміни у середовищі
можна передбачити;
цілі і завдання чітко
визначені, прості, зро-
зумілі;
рутинна (стабільна)
технологія;
процес прийняття рі-
шень піддається про-
грамуванню;
основний інструмент
мотивації — оплата
праці

складне, нестабільне зовнішнє
середовище. Зміни у середовищі
важко передбачити;
встановлення довгострокових
цілей і їх коригування. Завдання
складні, не мають чітких меж;
швидкі зміни у застосовуваній
технології;

процес прийняття рішень слабо
піддається програмуванню;
основний інструмент мотивації
— самомотивація і внутрішнє
винагородження
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Рис. 10.1. Класифікація типів організаційних структур управління
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Рис. 10.2. Схема лінійної організаційної структури

Перевагами організаційної структури управління лінійного ти-
пу є: чіткість і простота взаємозв’язків; несуперечливість розпоря-
дження для підлеглих; оперативність підготовки та реалізації
управлінських рішень; надійний контроль; підвищення відповіда-
льності керівника за результати діяльності очолюваного підрозді-
лу. Разом з тим високі вимоги до компетентності керівника, відсу-
тність спеціалізації в управлінні, перевантаження керівника
великою кількістю обов’язків обмежують сферу застосування лі-
нійної організаційної структури. Цей тип організаційної структури
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управління може ефективно використовуватись тільки у відносно
простій організації, де постійними є умови, завдання і функції ме-
неджменту, зокрема, він характерний для малих підприємств.

Лінійно-штабна структура є різновидом лінійної. Для розван-
таження лінійного керівника і підвищення якості підготовки управ-
лінських рішень тут створюється підпорядкований йому штаб, до
складу якого входять фахівці з різних сфер діяльності (рис. 10.3).

Вищий керівник

Лінійний
керівник А

Лінійний
керівник В

Виконавці
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лінійного
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Штаб
лінійного
керівника В

Штаб
вищого
керівника

Рис. 10.3. Схема лінійно-штабної організаційної структури

Штабні фахівці не наділені правами давати вказівки виконав-
цям (підлеглим лінійного керівника). Їх повноваження стосують-
ся експертизи, підготовки рекомендацій, консультування ліній-
них керівників, що і забезпечує підготовку якісніших управ-
лінських рішень, які традиційно приймає лінійний керівник. Од-
нак за лінійно-штабної структури управління має місце тенденція
до розширення штатів штабних служб.

Основою функціональної організаційної структури є розпо-
діл конкретних функцій управління між окремими підрозділами
апарату управління (рис. 10.4).

Завдяки спеціалізації функціональних керівників виникає мож-
ливість управління більшою кількістю виконавців, а отже і змен-
шується кількість рівнів управління. До обов’язків вищого керів-
ника входить координація взаємозв’язків між функціональними
керівниками. Функціональна організаційна структура забезпечує
компетентне керівництво стосовно кожної функції управління.
Проте цей тип оргструктури має певні недоліки: порушується
принцип єдиноначальності та єдності розпорядництва і відпові-
дальності за роботу, ускладнюється контроль за кінцевими ре-
зультатами діяльності виконавців, виникають труднощі коорди-
нації діяльності функціональних підрозділів, гальмується опера-
тивність роботи апарату управління.
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Вищий керівник

Функціональний
керівник А

Функціональний
керівник С

Функціональний
керівник В

Виконавці

Рис. 10.4. Схема функціональної організаційної структури

Суто функціональна структура управління практично не за-
стосовується. Її органічне поєднання з лінійною структурою
утворює новий тип структури управління — лінійно-функціо-
нальну структуру. В основу побудови лінійно-функціональної
структури покладено лінійну вертикаль управління і спеціалі-
зацію управлінської діяльності за конкретними функціями
(рис. 10.5).

Вищий керівник

Лінійний
керівник А

Лінійний
керівник В

Виконавці

Функціональний
керівник В

Функціональний
керівник А

Лінійний
керівник А

Рис. 10.5. Схема лінійно-функціональної
організаційної структури



Розділ 3. Структура та управління підприємством 223

За лінійно-функціональної структури управління за кінцеві
виробничі результати діяльності виконавчих підрозділів відпові-
дають лінійні керівники, які їх очолюють. Функціональні керів-
ники позбавлені права безпосереднього впливу на виконавців,
вони готують у межах своєї компетенції рішення для лінійних
керівників, які і здійснюють безпосередній адміністративний
вплив на виконавців. На практиці функціональні служби підпри-
ємства здійснюють всю технічну підготовку виробництва, готу-
ють варіанти розв’язання питань, пов’язаних із керівництвом
процесами виробництва, звільняють лінійних керівників від пла-
нування, матеріального забезпечення виробництва, фінансових
розрахунків тощо.

Досвід використання лінійно-функціональних структур свід-
чить, що вона є ефективною для підприємств з масовим типом
виробництва і відносно стабільною номенклатурою продукції за
незначних (еволюційних) змін технологій, а також для підпри-
ємств, які діють в умовах стабільного середовища, і де апарату
управління доводиться виконувати рутинні, часто повторювані
завдання.

Лінійно-функціональна структура дає можливість використа-
ти переваги як лінійної, так і функціональної структури, але вона
не забезпечує достатньої гнучкості й адаптивності в умовах при-
скорення змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі підпри-
ємства.

Дивізіонна організаційна структура — це тип структури
управління, у якому автономність виконавчих підрозділів у здій-
сненні їх оперативно-господарської діяльності поєднується з
централізованими на вищому рівні управління підприємством
процесами розроблення стратегій, розподілу ресурсів та оціню-
вання результатів діяльності. При побудові організаційної струк-
тури за дивізіонною формою виробничі підрозділи підприємства
(дивізіони) отримують самостійність у здійсненні своєї операти-
вно-господарської діяльності, утворюють власну достатньо роз-
галужену структуру управління для забезпечення автономності
функціонування, але й беруть на себе відповідальність за одер-
жання прибутку від своєї господарської діяльності. Такий підхід
до побудови структури підприємства забезпечує тісний зв’язок
виробництва із споживачами, прискорює реакцію підприємства
на зміни у зовнішньому середовищі. Внаслідок розширення меж
оперативно-господарської самостійності дивізіони стають «цент-
рами прибутку» й умотивовані активно використовувати надану
їм свободу для підвищення ефективності діяльності. Можливі
три способи формування дивізіонів: продуктовий, регіональний і
змішаний. Структуризація за продуктом означає, що дивізіони
формуються з орієнтацією на виробництво та збут конкретного
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продукту або певного товарного асортименту. Дивізіони отри-
мують широкі повноваження з управління виробничою, збуто-
вою, допоміжною, інженерною тощо діяльністю, пов’язаною з
виготовленням конкретного продукту. Функціональні служби
дивізіонів безперервно підтримують контакти з відповідними
центральними службами, отримуючи від них вказівки з усіх пи-
тань проведення єдиної політики та координації діяльності в ме-
жах підприємства в цілому (рис. 10.6).

Вищий керівник
(президент) корпорації

Виконавці

Керівник дивізіону з
виробництва
продукту А

Керівник дивізіону з
виробництва
продукту В

Керівник дивізіону з
виробництва
продукту С

Лінійні та
функціональні

служби дивізіону А

Лінійні та
функціональні

служби дивізіону В

Лінійні та
функціональні

служби дивізіону С

ВиконавціВиконавці

Функціональні служби штаб-квартири підприємства

Рис. 10.6. Схема продуктової дивізіонної
організаційної структури

Структуризація за регіональною ознакою широко застосо-
вується корпораціями, чисельні виконавчі підрозділи якої роз-
осереджені на великій території. За регіонального способу фор-
мування дивізіонів у структурі корпорації створюються
автономні регіональні підрозділи, керівникам яких підпоряд-
ковуються всі види діяльності і всі виконавчі підрозділи кор-
порації, розташовані на цій території (рис. 10.7). Кожний регіо-
нальний дивізіон має широку свободу функціонування і спеці-
алізується на управлінні процесом виробництва та (або) збуту
продукції в межах даного регіону, беручи на себе відповідаль-
ність за одержання прибутку.
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Вищий керівник
(президент) корпорації

Керівник
регіонального
дивізіону А

Функціональні служби штаб-квартири підприємства

Керівник
регіонального
дивізіону В

Керівник
регіонального
дивізіону С

Лінійні та
функціональні

служби
регіонального
дивізіону А

Лінійні та
функціональні

служби
регіонального
дивізіону В

Лінійні та
функціональні

служби
регіонального
дивізіону С

Виконавці ВиконавціВиконавці

Рис. 10.7. Схема регіональної дивізіонної
організаційної структури

У великих диверсифікованих корпораціях з’являються дивізіонні
структури змішаного типу, в яких поєднуються продуктовий і регі-
ональний способи формування організаційної структури (рис.10.8).

Вищий керівник
(президент) корпорації

Керівник дивізіону
з виробництва продукту А

Функціональні служби штаб-квартири підприємства

Регіональний
дивізіон 1

Керівник дивізіону з
виробництва продукту В

Регіональний
дивізіон 3

Регіональний
дивізіон 4

Регіональний
дивізіон 2

Рис. 10.8. Схема змішаної дивізіонної
організаційної структури
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Перехід до дивізіонної організаційної структури дає змогу
підприємству збільшувати масштаби своєї діяльності та ефектив-
но при цьому управляти збутом різної продукції (послуг) на бага-
тьох ринках.

До основних переваг дивізіонної організаційної структури, зо-
крема, належать:

⎯ здатність достатньо швидко пристосовуватися до зміни
умов конкуренції, технології, попиту, особливостей окремих
ринків;

⎯ підвищення якості оперативного управління виробничо-
господарською діяльністю дивізіонів;

⎯ можливість вищого керівництва зосередитися на стратегіч-
них аспектах розвитку підприємства;

⎯ виникнення внутрішньофірмової конкуренції між дивізіо-
нами, яка розглядається як механізм орієнтації на підвищення
ефективності їх господарської діяльності.

Однак поряд із позитивними можливостями виявилися і нега-
тивні сторони дивізіонних структур:

⎯ зростання ієрархічності структури та послаблення горизо-
нтальних зв’язків між дивізіонами;

⎯ дублювання функцій управління на рівні вищого керівни-
цтва підприємства та дивізіонів;

⎯ збільшення чисельності управлінського персоналу і витрат
на управління.

Дивізіонні структури управління здебільшого використову-
ють на підприємствах, які діють в умовах динамічного середо-
вища, розширюють масштаби виробничо-господарських опе-
рацій, випускають продукцію широкої номенклатури, мають
сильно диверсифіковане виробництво і реалізують продукцію
на кількох ринках.

Проектна структура — це форма організації управління
комплексними видами діяльності підприємства на основі ство-
рення автономних підрозділів, що функціонують на тимчасо-
вій основі. До комплексних видів діяльності належать такі, що
охоплюють широке коло технічних, економічних, організацій-
них та інших проблем, стосуються діяльності різних лінійних
та функціональних підрозділів підприємства і мають цілісний
характер.

За проектної організаційної структури у складі підприємст-
ва формуються проектні підрозділи, кожний з яких одержує
необхідні ресурси і несе відповідальність за розроблення і реа-
лізацію у визначені терміни конкретного проекту. Проектний
підрозділ формується із працівників різних професій, фахівців,
дослідників тощо, які підпорядковані керівнику проекту. Після
завершення проекту підрозділ розформовується, а його співро-
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бітники переходять у нову проектну команду або повертаються
до своїх постійно діючих підрозділів.

Проектні структури розрізняються між собою за масштаба-
ми діяльності, за широтою розв’язуваних проблем, за характе-
ром зв’язків з лінійними і функціональними підрозділами під-
приємства. Одним з найпоширеніших різновидів проектної
структури є матрична організаційна структура, яка побудо-
вана за принципом подвійного підпорядкування залучених до
проектних груп працівників. За матричної структури члени
проектної групи підпорядковані не тільки керівникові проекту,
а й керівникам тих підрозділів підприємства, у яких вони пра-
цюють постійно. При цьому керівник проекту визначає зміст
роботи членів проектної групи, а керівник базового підрозділу
(наприклад, функціональної служби) може встановлювати спо-
соби їх виконання (рис. 10.9).

Керівники проектів у матричній структурі відповідають за ко-
ординацію всіх видів діяльності та використання ресурсів, нада-
них для реалізації цього проекту, та хід його виконання за всіма
кількісними, якісними і часовими показниками.

Перехід до матричних організаційних структур дає змогу реа-
лізувати такі їх переваги: високий ступінь адаптивності до змін у
зовнішньому середовищі, широкі можливості для ефективного
використання кадрового потенціалу, гнучкість у розподілі ресур-
сів підприємства. До недоліків цього типу організаційних струк-
тур належать: порушення принципів єдиноначальності, труднощі
підтримування балансу між двома лініями влади, соціальний дис-
комфорт членів тимчасових проектних груп.

Матричні структури, як свідчить практика, широко викорис-
товують там, де необхідно об’єднати зусилля різних професіона-
лів для якісного розв’язання складних проблем по великій кіль-
кості проектів. Це, зокрема, підприємства, які працюють у сфері
високих технологій.

Ідея підвищення ефективності діяльності підприємства на ос-
нові взаємодії з рівноправними, але різними за виконуваними ро-
лями і функціями незалежними партнерами привела до створення
мережних організацій. Мережна організація являє собою сукуп-
ність самостійних підприємств або спеціалізованих структурних
одиниць підприємства, пов’язаних між собою системою договір-
них відносин, діяльність яких координується ринковими механі-
змами. Замість того, щоб утримувати усередині підприємства всі
ресурси, необхідні для виробництва і реалізації певної продукції
(послуг), мережна організація використовує активи кількох під-
приємств, що розташовані в різних точках технологічного, вироб-
ничого або збутового ланцюга.
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Підприємства (підрозділи підприємства), що утворюють
мережу, спеціалізуються на ключових для них видах робіт,
тобто тих, які забезпечують їм конкурентні переваги. Інші ви-
ди діяльності передаються тим членам мережі, що можуть ви-
конувати їх найефективніше. При цьому основою успіху кож-
ного підприємства у мережі є взаємозв’язок, взаємозалежність,
створення можливостей успіху для інших. Менеджмент у ме-
режних організаціях уже не є надбудовою над виробничою
підсистемою. Він характеризується малими командами, управ-
лінням на основі залучення до участі, увагою до організації
спільної роботи.

Мережна модель може застосовуватись як усередині великого
підприємства, так і для взаємодії між підприємствами і групами
підприємств. При цьому розрізняють три типи мережних органі-
зацій: «внутрішня мережа», «стабільна мережа», «динамічна ме-
режа» (рис. 10.10).

«Внутрішні мережі» утворюються шляхом розвитку системи
вільного підприємництва в межах великих підприємств. Основ-
ний принцип їх утворення — взаємодія між підрозділами одного
підприємства на основі ринкових цін. Підрозділи підприємства
мають можливість здійснювати операції купівлі-продажу поза
межами цього підприємства.

У «стабільних мережах» значна частина робіт передається
субпідрядникам, які можуть і не належати до основного під-
приємства. При цьому кожне підприємство-субпідрядник під-
тримує свою конкурентоспроможність шляхом обслуговування
клієнтів і поза межами мережі. Така форма дає змогу отримати
конкурентні переваги за рахунок вузької спеціалізації субпід-
рядників.

У «динамічній мережі» головне підприємство є «системним
інтегратором», який залучає зовнішні незалежні організації-
проектанти, організації-виробники, організації-дистриб’ютори
тощо до реалізації його ідеї. Такі незалежні організації формують
уздовж ланцюга «проектування — виробництво — реалізація»
тимчасовий союз із великої кількості потенційних партнерів.
Підприємство «системний інтегратор», як правило, залучає інве-
стиції для виробництва продукції, займається стратегічним пла-
нуванням, управляє фінансовими потоками і НДДКР. Такі вірту-
альні підприємства, які ще часто називають «оболонковими»,
дуже поширені у сфері інформаційного бізнесу, консалтингу, в
біржовій і банківській діяльності.
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Привабливість мережних структур пояснюється такими їх пе-
ревагами: адаптивність до змін у зовнішньому середовищі і швид-
кість реакції на зміни кон’юнктури ринку, концентрація діяль-
ності підприємства на пріоритетних для себе сферах спеціаліза-
ції; низький рівень зайнятості. Недоліками мережних організацій
є: слабкість безпосереднього контролю за всіма процесами в ме-
режі; сильна залежність від роботи субпідрядників; нестабільність
зв’язків між підприємствами, що утворюють мережу.

10.3. Основи проектування організаційної
структури управління підприємством

Широкий діапазон розглянутих вище організаційних
структур управління ставить перед підприємством проблему ви-
бору того або іншого типу організаційної структури, адекватного
вимогам зовнішнього та внутрішнього середовища, завданням із
задоволення попиту споживачів, досягненню економічно ефектив-
них результатів діяльності. При цьому специфіка проблеми фо-
рмування організаційної структури управління полягає в тому,
що вона не може бути адекватно подана у вигляді формального
завдання щодо вибору найкращого варіанта структури за чітко
сформульованим, однозначним, математично вираженим крите-
рієм оптимальності. Це — багатокритеріальна проблема, яка
розв’язується на основі поєднання наукових методів формування
структур (системного підходу, програмно-цільового управління,
організаційного моделювання) з експертно-аналітичною робо-
тою, із взаємодією розробників з тими, хто практично має реалі-
зовувати організаційну структуру, що проектується.

По суті, проектування структури є процесом поступового її
наближення до моделі раціональної організації управління. У про-
цесі формування організаційної структури найчастіше виокрем-
люють три основні стадії [3, с. 162]:

1) формування загальної структурної схеми апарату управлін-
ня підприємством;

2) визначення складу основних підрозділів підприємства і
зв’язків між ними;

3) регламентація організаційної структури управління підпри-
ємством.

До основних характеристик організаційної структури, які ма-
ють бути визначені на першій стадії, належать: система цілей
підприємства і проблем, які підлягають розв’язанню; загальна
специфікація функціональних і програмно-цільових підсистем,
які забезпечують їх досягнення; кількість рівнів у системі управ-
ління; ступінь централізації та децентралізації повноважень і від-



Економіка підприємства232

повідальності на різних ієрархічних рівнях управління; основні
форми взаємодії цього підприємства із зовнішнім середовищем;
вимоги до форм обробки інформації та кадрового забезпечення
організаційної системи.

На другій стадії процесу проектування організаційної струк-
тури управління (формування складу основних підрозділів під-
приємства і зв’язків між ними) здійснюється: розподіл відповіда-
льності за реалізацію організаційних рішень спочатку в цілому за
лінійно-функціональними і програмно-цільовими блоками, а по-
тім і за самостійними (базовими) підрозділами апарату управлін-
ня; розподіл конкретних завдань між ними і побудова внутріш-
ньоорганізаційних зв’язків. Базові підрозділи при цьому можуть
мати свою внутрішню структуру.

Третя стадія стосується розроблення кількісних характерис-
тик системи управління і процедур управлінської діяльності. Ре-
гламентація організаційної структури, зокрема, охоплює: визна-
чення складу внутрішніх елементів базових підрозділів (секто-
рів, груп і посад); визначення проектної кількості підрозділів і
кваліфікаційного складу виконавців; розподіл завдань і робіт
між виконавцями, встановлення відповідальності за їх виконан-
ня; розроблення процедур виконання управлінських робіт у під-
розділах; розроблення порядку взаємодії підрозділів у разі ви-
конання взаємопов’язаних комплексів робіт; розрахунки витрат
на управління.

Сукупність документів, опрацьованих на всіх зазначених ста-
діях, і являє собою проект організаційної структури. Проекту-
вання організаційних структур управління здійснюється за допо-
могою таких основних взаємодоповнювальних методів: аналогій;
експертно-аналітичного; структуризації цілей; організаційного
моделювання.

Метод аналогій полягає у застосуванні при проектуванні но-
вих структур організаційних форм і механізмів управління, які
практично виправдали себе на підприємствах із порівнянними
організаційними характеристиками (стратегією й цілями, розмі-
рами, технологією, зовнішнім середовищем тощо). При цьому
розрізняють два варіанти реалізації методу аналогій. Відповідно
до першого варіанта, параметри створюваної організаційної
структури встановлюють шляхом виявлення значень основних
організаційних характеристик, які за результатами аналізу конк-
ретного досвіду інших підприємств та відповідного обґрунтуван-
ня ефективні для певної сукупності вихідних умов. Другий варі-
ант реалізації методу аналогій передбачає вибір форми створю-
ваної організаційної структури з переліку типових для конкрет-
ного напряму діяльності. Типізація форм організаційних струк-
тур управління при цьому здійснюється за чітко визначеними фа-
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кторами, що впливають на формування організаційних структур
управління підприємствами у цій галузі.

Застосування експертно-аналітичного методу передбачає об-
стеження та аналіз діючого підприємства або аналогічних тому,
що створюється, компетентними фахівцями із залученням керів-
ників та інших працівників підприємства. Обстеження прово-
диться з метою виявлення характерних особливостей, проблем,
недоліків, «вузьких місць» у роботі апарату управління цього
підприємства. Рекомендації щодо формування нової або перебу-
дови функціонуючої організаційної структури опрацьовують на
основі висновків експертів, а також застосування наукових прин-
ципів управління й узагальнення прогресивних тенденцій у роз-
витку організаційних структур.

Метод структуризації цілей передбачає встановлення системи
цілей діяльності підприємства (включаючи їх кількісне і якісне
формулювання) і подальший аналіз базових типів організаційних
структур з погляду їх відповідності цій системі цілей. Реалізація
цього методу здійснюється у три етапи:

1) розроблення «дерева цілей», виходячи з кінцевих результа-
тів діяльності підприємства;

2) експертний аналіз варіантів організаційних структур з по-
гляду організаційного забезпечення досягнення кожної мети і до-
тримання при цьому сучасних принципів формування організа-
ційних структур;

3) складання матриць прав і відповідальності за досягнення
цілей як для окремих підрозділів, так і за комплексними видами
діяльності. У таких матрицях регламентовані: сфери відповідаль-
ності (продукція, ресурси, робоча сила, виробничі й управлінські
процеси, інформація); конкретні результати, за досягнення яких
встановлюється відповідальність; права, які надаються підрозділу
для досягнення результатів.

Метод організаційного моделювання спрямований на розроб-
лення математичних, графічних та інших формалізованих моде-
лей розподілу функцій, повноважень і відповідальності персона-
лу підприємства. Такі моделі є базою для побудови, аналізу та
оцінювання різних варіантів організаційних структур з урахуван-
ням їх можливих змін. До основних типів таких організаційних
моделей належать:

⎯ математико-кібернетичні моделі ієрархічних управлінсь-
ких структур, у яких організаційні зв’язки і відносини подано у
вигляді систем математичних рівнянь і нерівностей;

⎯ графоаналітичні моделі організаційних систем, які явля-
ють собою мережні, матричні та інші табличні і графічні відо-
браження розподілу функцій, повноважень і відповідальності, а
також організаційних зв’язків. Такі моделі дають змогу: аналізу-
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вати спрямованість організаційних зв’язків і причини їх виник-
нення, оцінювати різні варіанти групування взаємопов’язаних
видів діяльності по підрозділах; імітувати варіанти розподілу по-
вноважень і відповідальності між різними рівнями управління
тощо;

⎯ натурні моделі організаційних структур і процесів, які пе-
редбачають оцінювання функціонування розробленої моделі в
реальних організаційних умовах. До таких моделей належать: ре-
альні організаційні експерименти — заплановані перебудови ор-
ганізаційних структур на діючих підприємствах; лабораторні
експерименти — штучно створені ситуації прийняття управлін-
ських рішень, які подібні до реальних організаційних умов;
управлінські ігри — дії працівників апарату управління підпри-
ємством (учасників гри), відповідно до заздалегідь встановлених
правил з оцінюванням їх наслідків;

⎯ математико-статистичні моделі, які характеризують залеж-
ність між вихідними параметрами організаційних систем і харак-
теристиками організаційних структур. В основу таких моделей
покладено результати аналізу та опрацювання емпіричних даних
підприємств, які працюють у порівнюваних умовах.

Обґрунтування вибору виду методу розв’язання тієї або іншої
організаційної проблеми залежить від її складності, можливостей
підприємства провести відповідні дослідження, наявності необ-
хідної інформації тощо. Проте кожний із розглянутих методів,
взятий окремо, не дає змоги розв’язати всі практичні проблеми
побудови ефективної організаційної структури управління і має
застосовуватися у поєднанні з іншими.

Проведення організаційних змін, як і будь-який інший вид ді-
яльності, вимагає конкретного оцінювання і визначення ефектив-
ності. Ефективність змін в організаційній структурі можна оціни-
ти за ступенем відповідності досягнутих результатів встанов-
леній місії та цілям діяльності підприємства. За такого підходу
показниками ефекту, який обумовлений організаційними зміна-
ми, можуть бути: збільшення обсягів виробництва і продажу
продукції, збільшення ринкової частки; зростання рівня прибут-
ковості; зменшення витрат на одиницю випуску товарної проду-
кції; підвищення якості та конкурентоспроможності продукції;
прискорення техніко-технологічного розвитку тощо. До витрат,
пов’язаних з організаційними змінами, належать: зміни у поточ-
них витратах на утримання апарату управління підприємства,
експлуатацію технічних засобів управління, утримання будівель і
приміщень, підготовку і перепідготовку кадрів управління; одно-
разові витрати на проектування організаційної структури.

Ефективність організаційних змін можна також оцінити і за
ступенем відповідності процесу функціонування нової організа-
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ційної структури об’єктивним вимогам до її змісту, організації та
властивостей. Така оцінка ґрунтується на висновках експертів
стосовно гнучкості, адаптивності й оперативності прийняття
управлінських рішень у межах створеної організаційної структу-
ри. Для цього експерти, як правило, використовують якісні пока-
зники, що характеризують зміни параметрів організаційної стру-
ктури: рівень ієрархічності системи управління; рівень децентра-
лізації функцій управління; прийнятий діапазон контролю; зба-
лансованість розподілу повноважень і відповідальності тощо.

Питання для самоконтролю:

10.1. Зміст поняття «організаційна структура управління
підприємством».
10.2. Основні групи факторів, що впливають на формуван-
ня організаційної структури управління.
10.3. Відмінності між організаціями механістичного та ор-
ганічного типів.
10.4. Сутність, переваги і недоліки організаційних струк-
тур управління традиційного типу.
10.5. Змістова характеристика організаційних структур
управління дивізіонного типу. Способи формування диві-
зіонів.
10.6. Особливості, переваги і недоліки матричних органі-
заційних структур.
10.7. Принципи побудови і типи мережних організацій.
10.8. Сутність особливості й основні стадії процесу органі-
заційного проектування.
10.9. Методи проектування організаційних структур управ-
ління.
10.10. Критерії оцінювання ефективності організаційних
рішень.



Економіка підприємства236

Тема 11

ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові
поняття
і терміни

 прогнозування та його методи (екстраполяції, моделювання,
експертних оцінок);
 макроекономічне програмування та його види (кон’юнктурне,
структурне);
 планування як функція управління, його принципи і види;
 методи планування показників;
 стратегічне планування та його етапи;
 стратегічний набір;
 генеральна стратегія, її види, матриця BCG;
 стратегія конкуренції, її види, вибір за моделлю М. Портера;
 функціональна стратегія;
 концепція життєвого циклу товару;
 концепція стратегічного управління витратами;
 тактичне планування (етапи, методи, напрями);
 бізнес-планування;
 оперативне планування (етапи, складові).

11.1. Прогнозування та планування
розвитку підприємства

Прогноз — це передбачення стану об’єкта в майбутньому.
Він ґрунтується як на нагромадженому в минулому досвіді, так і на

поточних припущеннях відносно майбутнього
з метою його визначення. Головна мета про-
гнозу, який розробляють менеджери підпри-
ємств, полягає у виявленні закономірностей

розвитку зовнішнього середовища господарювання і на цій осно-
ві створення уявлення про найімовірніший майбутній стан сере-
довища. Прогноз є підставою для подальшого планування діяль-
ності підприємства в умовах того зовнішнього середовища, яке
вважається найімовірнішим.

Оскільки менеджери різних підприємств мають неоднакові
досвід і знання, а також незбіжні бачення процесів розвитку рин-
ку, остільки їхнє уявлення про майбутнє — різне. В остаточному
підсумку виграють власники тих підприємств, менеджери яких у
прогнозах точніше передбачили стан та динаміку розвитку ринку
і завдяки адекватному плануванню та відповідним діям зуміли
забезпечити підприємству кращу конкурентну позицію.

Біологічна природа людей не передбачає можливість визначи-
ти своє майбутнє в деталях; відома лише загальна тенденція жит-

Сутність
і методи

прогнозування
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тя. Саме це зумовлює практичну неможливість повного збігу ос-
новних параметрів розробленого прогнозу на тривалий період і
фактичного стану ринку. Проте потенційні конкурентні переваги,
що виникають при влучному передбаченні майбутньої ринкової
ситуації, змушують менеджерів підприємств вишукувати варіан-
ти розв’язання завдань, які в принципі не завжди можуть бути до
кінця розв’язаними з одержанням прогнозованих результатів.
При цьому використовуються певні методи прогнозування, які
поділяються на три порівняно великі групи: екстраполяції, моде-
лювання і експертних оцінок.

В основу методів екстраполяції взято припущення про не-
змінність чинників, або відносну стабільність наявних тенденцій,
що визначають розвиток підприємства. Відтак сутність екстрапо-
ляції базується на подібності умов функціонування підприємства
і полягає в поширенні закономірностей його розвитку в минуло-
му на майбутнє.

Застосування цих методів доцільне для підприємств, що діють
на відносно стабільних ринках, за майже незмінних зовнішніх
умов, попит на продукцію яких не схильний до різких коливань
(наприклад, це підприємства харчової, легкої промисловості, тор-
гівлі, комунального обслуговування). Так, прогноз ринку вироб-
ництва мінеральної води ґрунтується на минулих помісячних (се-
зонних) даних і усереднених нормах споживання води людиною
в тій чи іншій місцевості. Або, плануючи на наступний рік асор-
тимент продукції хлібопекарного комбінату, менеджери завжди
ураховують минулі тенденції сезонності у попиті на певні види
виробів та зміни платоспроможності й уподобань покупців. Про-
те, якщо, наприклад, відомо, що поряд з діючим комбінатом роз-
почалося будівництво нового, орієнтованого на тих самих спо-
живачів, то метод екстраполяції надійного результату не дасть,
оскільки вочевидь зовнішня ситуація для діючого хлібопекарного
виробництва зміниться кардинально; тому мають бути застосова-
ні інші методи прогнозування.

Методи моделювання включають економіко-математичні та
статистичні методи прогнозування, що передбачають побудову
формалізованих моделей розвитку об’єкта. Повертаючись до по-
переднього прикладу, зазначимо, що менеджери супермаркету
можуть виявити статистичну залежність між різними величинами
обсягу реалізації торговельного центру і зміною ринкової частки
керованого підприємства. Результат використання такого методу
прогнозування береться ними в основу розроблення майбутніх
заходів (планів) боротьби з конкурентами.

Будь-яка модель завжди є спрощеною у зіставленні з явищем,
яке вона описує, тому моделі на цей час мають обмежене засто-
сування на підприємствах і використовуються лише задля наоч-
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ності переважно в ситуаціях, коли має місце тісний зв’язок між
факторами і певною результативною ознакою. Поряд з цим бур-
хливий розвиток сфери комп’ютерних технологій постійно веде
до появи все досконалішого програмного забезпечення, яке фор-
малізовано описує явища максимально наближено до реальності.
Розробники таких програм намагаються охопити якомога більше
факторів, що формують стан ринку, побудувати статистичні за-
лежності між ними, що зумовлює ускладнення моделей. Відпові-
дно зростає їх вартість, а впровадження потребує високої квалі-
фікації і спеціальної підготовки користувачів. Складні моделі
виявляються недоступними для підприємств, що не мають відпо-
відних фінансових коштів і кваліфікованого у цій сфері персона-
лу, зазвичай — малого і середнього розміру. Великі підприємства
і особливо транснаціональні корпорації, з огляду на величезну
фінансову потужність, широко застосовують найсучасніше про-
грамне забезпечення, що дає їм змогу краще передбачати майбут-
нє і одержувати істотні переваги на ринку.

У випадках, коли суттєвий статистичний зв’язок між чинни-
ками не простежується або явище занадто складне для опису ма-
тематичною моделлю, використовуються суб’єктивні уявлення,
що дістали назву методів експертних оцінок. В їх основу по-
кладено думки авторитетних фахівців різної спеціалізації щодо
можливого розвитку неформалізованих подій у майбутньому.
При цьому будуються сценарії — різноманітні комбінації чинни-
ків, які дають будь-які картини майбутнього.

Одержання достовірних результатів у межах цих методів по-
требує надзвичайно високої кваліфікації фахівців-експертів, тому
що саме від неї залежить ступінь наближення прогнозу до реаль-
ності. Зрозуміло, що можливості різних підприємств неоднакові
щодо залучення таких спеціалістів, тому ймовірність справджен-
ня прогнозів стосовно того самого явища для кожного підприєм-
ства різна. Проте на цей час у практиці господарювання експерт-
ні оцінки є найпоширенішими методами прогнозування.

Основна проблема використання цих методів полягає у фор-
мулюванні переліку позицій, за якими експерти мають висловити
свої припущення. Найширше нині застосовується так званий ме-
тод SWOT-аналізу, де застосовуються експертні оцінки. Абревіа-
тура його назви означає: S — strength — сила (майбутні конкуре-
нтні переваги) підприємства; W — weakness — слабкість
(майбутні конкурентні недоліки); O — opportunities — можливо-
сті (позитивні тенденції зовнішнього середовища, якими слід
скористатися); T — treats — загрози (негативні тенденції зовніш-
нього середовища).

Цей метод прогнозування дає змогу виявити зовнішні для під-
приємства фактори, які, по-перше, несуть йому загрози й у такий
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спосіб обмежують можливості успішної діяльності, а, по-друге,
сприятливі для досягнення його цілей. У процесі прогнозу оці-
нюється макро-, мезо- та мікросередовище за чинниками, зміст
яких викладено у темі 4. Результатом прогнозування є визначен-
ня теперішньої позиції підприємства на ринку, оцінювання впли-
ву чинників зовнішнього середовища на майбутній стан підпри-
ємства. Даних прогнозу має бути достатньо для обґрунтування
пізніше, під час планування, шляхів переходу підприємства із
нинішнього до майбутнього стану з урахуванням впливу змін се-
редовища функціонування.

Особливе значення в прогнозуванні належить передбаченню
стану товарного ринку, оскільки підприємства як продуценти фор-
мують пропонування своєї продукції (послуг), а як майнові ком-
плекси — забезпечують попит на ресурси. Отже, розв’язуючи за-
вдання щодо прогнозування стану ринку, використання ресурсів і
технологій їх переробки, менеджери підприємств мають зважати
на перспективи динаміки попиту, пропонування і рівня конкуре-
нції. Основні напрями прогнозування наведено в табл. 11.1.

Таблиця 11.1
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОГНОЗУВАННЯ
ТОВАРНОГО РИНКУ ПІДПРИЄМСТВА

Ринковий
чинник Напрям прогнозування

Попит • уподобання споживачів;
• чисельність покупців;
• доходи споживачів;
• ціни на суміжні товари;
• очікування споживачів;
• ціни і кількість продукції

Пропонування • технології виробництва;
• продуктивність факторів виробництва;
• податки і дотації;
• ціни на інші товари;
• очікування виробників;
• чисельність продуцентів, їх виробничо-комерційні мо-
жливості;
• вартість і кількість ресурсів

Конкуренція • умови входження в ринок;
• конкурентні переваги;
• сили конкуренції;
• методи конкуренції;
• конкурентна позиція
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Прогнозуючи стан товарного ринку підприємства, менеджери
завжди ураховують наявність державного регулювання. Основ-

ним орієнтиром їх оцінок є макроекономічні
плани. Вони розробляються в процесі макро-
економічного програмування, яке здійснюєть-

ся органами державної влади і управління та полягає у розроб-
ленні й науковому обґрунтуванні цілей, орієнтирів, пріоритетів,
пропорцій і структур соціально-економічного розвитку країни на
певний перспективний період. Макроекономічне програмування
здійснюється у двох різновидах — як кон’юнктурне і структурне.

Кон’юнктурне програмування спрямоване на регулювання від-
творювальних процесів інструментами неринкового механізму —
державними закупівлями, податками, трансфертами, грошовою
емісією — з метою досягнення бажаних основних макроекономіч-
них показників: стабільних цін, сталих темпів економічного зрос-
тання, повної зайнятості, збалансованості платіжного балансу. За
його допомогою держава втручається в стихійні ринкові процеси,
формуючи упорядкований стан економічної системи. Оскільки
важелі державного впливу достатньо вагомі, бажані результати
кон’юнктурного програмування, як правило, досягаються. Тому
менеджери підприємств, формулюючи власні погляди на перспек-
тиви ринку (прогнозний його стан), та розробляючи в процесі пла-
нування цілі підприємств і способи їх досягнення, завжди врахо-
вують наслідки реалізації державного кон’юнктурного програ-
мування.

Структурне програмування ґрунтується на кон’юнктурному і
доповнює останнє прямим державним втручанням у діяльність
окремих галузей (видів діяльності) та економіку окремих терито-
рій з метою оптимізації національної галузевої структури і рівня
розвитку регіонів. Воно реалізується у вигляді макроекономічного
плану на загальнодержавному рівні та/або галузевих (регіональ-
них) програм.

Макроекономічний план має індикативний характер, тобто
є орієнтовним — він охоплює систему обов’язкових для дер-
жавних підприємств показників, а для недержавного сектору
економіки містить сформульовані пропозиції, тобто не обме-
жує його самостійність. Але, оскільки державний сектор у ба-
гатьох випадках є конкурентом приватному, останній має зва-
жати на проголошені наміри і дії державних підприємств,
намагаючись передбачити на цій основі майбутнє і розробити
план своїх дій.

Галузеві (регіональні) програми є інструментом державної
структурної політики. Вони віддзеркалюють погляд влади на ба-
жане зростання чи скорочення діяльності певних галузей, а також
пріоритети розвитку територій. Безумовно, інформація, що міс-

Макроекономічне
програмування
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титься у таких програмах, дуже корисна менеджерам підпри-
ємств, тому що розкриває їм перспективи окремих виробництв і
регіональних ринків. Наприклад, створюючи так звані «території
пріоритетного розвитку», держава сигналізує ринковим суб’єк-
там про пільгові умови господарювання в них, і менеджери та
власники приймають управлінські рішення про сприятливість
цих умов для керованих підприємств.

Отже, значення макроекономічного програмування для під-
приємств полягає в тому, що воно інформує про:

• перспективи та прогнози соціально-економічного розвитку
для забезпечення відповідної орієнтації при виборі індивідуаль-
них господарських рішень;

• непрямі (опосередковані) регулятори і нормативи, що будуть
застосовуватися в перспективному періоді та зумовлюватимуть
зміни зовнішнього середовища;

• прямі важелі впливу на соціально-економічні процеси, від-
повідні групи суб’єктів господарювання і території через кошти
державного бюджету, особливі умови господарювання та вимоги
до функціонування державних підприємств.

Структурне програмування широко застосовується в країнах
Європейського Союзу та розвинутих азійських країнах. Це пов’я-
зано із порівняно значною часткою державного сектору економіки.
Відповідно до цього стратегічні плани державних підприємств
розробляються на основі національного макроекономічного плану,
а також із урахуванням політичних змін.

Водночас, в економічній системі США структурне програму-
вання не застосовується, а використовується кон’юнктурне про-
грамування. Пояснення цього полягає в усталеній відмові держави
від підприємницької ролі та обмеженому використанні прямих ва-
желів впливу на ринок і поведінку його суб’єктів. В Україні поши-
рене галузеве та регіональне програмування як реакція держави на
необхідність приведення структури економіки у відповідність з
потребами ринкового розвитку.

На основі розробленого прогнозу стану
зовнішнього середовища та макроекономіч-
них програм менеджери підприємств пла-
нують його діяльність. Планування, як вихід-

на функція управління, є процесом визначення цілей, що підпри-
ємство має досягти за певний період, а також способів і умов до-
сягнення цих цілей.

Планування об’єднує структурні підрозділи підприємства спі-
льною метою, надає всім процесам односпрямованості і скоорди-
нованості, що дає змогу найповніше й найефективніше викорис-
товувати наявні ресурси, комплексно, якісно та своєчасно розв’я-
зувати різноманітні завдання управління.

Загальна
характеристика
планування



Економіка підприємства242

За влучним висловом Б. Трейсі важливість планування харак-
теризується формулою «6 П»: «планування передує правильним
подіям і попереджує погані». Залежно від використовуваних під-
ходів до планування виокремлюють два основні полярні стилі
планування — технократичний і підприємницький (рис. 11.1).

Технократичне
планування

Формальна ієрархія

Запобігання ризику

Залежать
від керованості

Підприємницьке
планування

Новаторський дух

Сприйняття
відповідальності за ризик

Управлінські
процедури

Однодумці, поєднані
корпоративними цінностями

Залежать
від успіху діяльності

Підґрунтя
планування

Цільова
аудиторія

Урахування
ризику

Дохід,
прибуток

Рис. 11.1. Характеристика технократичного
та підприємницького стилів планування

Технократичний стиль планування базується на раціональних
правилах і підтримується централізованим штатом плановиків.
Підприємницький стиль планування ґрунтується на інтуїції ліде-
ра бізнесу, меншою мірою формалізований, не потребує застосу-
вання спеціалізованих планових процедур. Менеджерам успішно
працюючих підприємств вдається поєднати ці, на перший погляд,
протилежні стилі планування, на основі чого найповніше викори-
стовується формула «6 П».

Плануючи розвиток підприємства, менеджери керуються пев-
ними правилами — тобто принципами планування. До них на-
лежать такі:

• цільова спрямованість — наявність чітко визначених місії
та цілей діяльності;

• системність — охоплення всіх сфер діяльності підприємст-
ва, усіх тенденцій, змін і зворотних зв’язків у ньому;

• безперервність — постійне підтримування планової перспе-
ктиви, своєчасне коригування планів виходячи із одержаних сиг-
налів щодо зовнішніх і внутрішніх (усередині самого підприємс-
тва) змін умов господарювання;

• оптимальність використання ресурсів — максимально повна
реалізація наявних резервів;
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• збалансованість — відповідність між потребами в ресурсах і
наявністю таких;

• адекватність — система планування має відповідати особ-
ливостям виробничо-комерційної діяльності підприємства.

Залежно від тривалості планового періоду та ступеня деталі-
зації виокремлюють такі види планів: стратегічний; тактичний;
оперативний.
Стратегічний план відображає довгостроковий розвиток під-

приємства (на період до 10 років), у ньому використовуються рі-
шення, що стосуються сфер діяльності та вибору її напрямів. Він
має концептуальний характер, а необхідний інформаційний мате-
ріал використовується лише для обґрунтування найважливіших
рішень.
Тактичний план — це деталізований стратегічний план; за

ступенем деталізації він поділяється на середньостроковий (до 5
років) та короткостроковий (до 1 року з помісячним розшифро-
вуванням показників і завдань). Найважливішими складовими
тактичного плану є детальна хронологізація проектів, повна но-
менклатура продукції, що виготовляється, конкретніші інвести-
ційні та фінансові показники.

Завдання оперативного плану полягає в розробленні планів
на всіх рівнях управління підприємством і за всіма напрямами
його діяльності з урахуванням послідовності та параметрів
технологічного процесу на коротші періоди (декада, тиждень,
доба, зміна).

Стратегічні плани узгоджуються з власниками підприємств і
затверджуються ними; без цього плани менеджерами не реалізу-
ються. Щодо тактичних планів, то власники розглядають і за-
тверджують лише їх результатну частину — щорічний фінансо-
вий план. Розроблення і реалізація оперативних планів, як
правило, є прерогативою менеджерів.

Планові орієнтири — цілі та завдання — менеджери підпри-
ємств встановлюють або в описовому вигляді, або як показники.
Опис може мати, наприклад, такий вигляд. Ціль — покращання
сервісного обслуговування автомобілів, що зумовило обґрунту-
вання завдань для її реалізації: змінити організацію приймання
замовлень, підвищити кваліфікацію механіків, ввести єдину ре-
монтну карту, упорядкувати паркування, переобладнати примі-
щення очікування для клієнтів. Як видно, перелік заходів відби-
ває бачення менеджерів щодо розв’язання проблеми сервісу в
межах конкретного бізнесу; зрозуміло — воно не може бути чіт-
ко формалізованим для всіх підприємств. Інша річ, коли цілі і за-
вдання встановлюються у вигляді показників — їх розрахунок
здійснюється заздалегідь визначеними методами, класифікацію
яких подано в табл. 11.2
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Таблиця 11.2
КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ПЛАНОВИХ ПОКАЗНИКІВ

Класифікаційна ознака Метод планування

Вихідна позиція • ресурсний
• цільовий

Принципи визначення • екстраполяційний
• інтерполяційний

Спосіб розрахунку
• експериментально-статистичний
• факторний
• нормативний

Порядок узгодження ресур-
сів і потреб

• балансовий
• матричний

Варіантність розрахунків
• одноваріантний
• поліваріантний
• економіко-математичної оптимізації

Спосіб виконання розраху-
нкових операцій

• обчислювальний
• програмний

Форма подання планових
показників

• табличний
• лінійно-графічний
• логіко-структурний (сітьовий)

Ресурсний метод ґрунтується на можливостях підприємства
використовувати свої ресурси, а цільовий — враховує передусім
потреби споживачів, виходячи з яких планується обсяг і структу-
ра ресурсів виробництва. Метод екстраполяції базується на ди-
наміці показників діяльності підприємств у минулому, припус-
каючи, що темпи і пропорції, досягнуті на момент розроблення
плану, буде збережено в майбутньому. За інтерполяційним мето-
дом встановлюється ціль для досягнення її в майбутньому і на
цій підставі визначаються планові показники. Експериментально-
статистичний метод передбачає обчислення за фактичними ста-
тистичними даними про використання ресурсів у попередні роки.
Обґрунтованішим є факторний метод планування, згідно з яким
планові величини показників визначають на підставі розрахунків
впливу найважливіших чинників, що зумовлюють зміни цих по-
казників. У разі застосування нормативного методу планування
планові показники визначаються на підставі прогресивних норм
використання ресурсів із урахуванням їх змін у результаті впро-
вадження нових організаційно-технічних заходів.

Ув’язування потреб із необхідними ресурсами для їх задово-
лення забезпечується за допомогою балансового методу, суть яко-
го полягає у розробленні спеціальних таблиць-балансів, в одній
частині яких містяться всі напрями витрат ресурсів згідно з по-
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требами, а в другій — джерела надходження цих ресурсів. Мат-
ричний метод є дальшим розвитком балансового і полягає в по-
будові моделей взаємозв’язків між виробничими підрозділами та
показниками. На основі методу економіко-математичного моде-
лювання оптимізуються ресурсні та кінцеві показники діяльності
підприємств.

Обчислювальний спосіб виконання розрахункових операцій не
передбачає використання сучасного програмного забезпечення, є
найпростішим і використовується для розв’язання нескладних
планових завдань. З ускладненням діяльності підприємства на йо-
го зміну приходить програмний метод розрахунку показників, у
межах якого використовуються заздалегідь визначені комп’юте-
ризовані алгоритми, адаптовані до специфіки функціонування
конкретного підприємства. Форма подання планових показників
відбиває культуру планової діяльності персоналу підприємства.

Планування як функцію управління виконують менеджери всіх
без винятку підрозділів підприємства. Поряд з цим, зважаючи на
важливість цього процесу для майбутньої успішної діяльності, на
підприємствах функціонують спеціальні планові служби, а саме:

• стратегічного планування — готує інформацію для топ-
менеджерів і власників, необхідну для прийняття стратегічних
рішень; формалізує за цими рішеннями заплановану стратегію
розвитку підприємства;

• планово-економічна — доводить зміст тактичних рішень топ-
менеджерів і власників до підрозділів підприємства; узагальнює
заплановані дії останніх з реалізації цих рішень; розробляє зага-
льний для підприємства тактичний план;

• планово-диспетчерська — організовує розроблення оператив-
ного плану, його коригування за результатами поточної діяльно-
сті підприємства; контролює хід виконання оперативного плану.

11.2. Стратегія розвитку
(стратегічне планування) підприємства

Стратегія — це генеральна комплексна програма дій, яка визна-
чає місію підприємства, його головні цілі, пріоритетні для

розв’язання проблеми та розподілу ресурсів у
майбутній діяльності. За своїм змістом стра-
тегія є довгостроковим плановим докумен-
том, результатом стратегічного планування.

Стратегічне планування — процес здійснення сукупності
систематизованих та взаємоузгоджених робіт із визначення дов-
гострокових цілей та напрямів діяльності підприємства. Основні
його етапи показано на рис. 11.2.

Сутність
стратегічного
планування
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Формулювання місії

Визначення стратегічних цілей

Формування стратегічного набору

Реалізація стратегічного плану

Оцінювання результатів
реалізації стратегії

Рис.11.2. Основні етапи стратегічного
планування діяльності підприємства

Першим, найсуттєвішим і визначальним рішенням за стратегі-
чного планування є формулювання місії. Місія — це основна
ціль, що відображає причини існування і поведінку підприємства;
вона відбиває його власний, відмінний від конкурентів шлях у біз-
несі. Досягти успіху на цьому шляху можна лише завдяки спо-
живачам продукції, бо саме їх гроші формують доходи і прибут-
ки підприємств. Отже, місія завжди націлена на споживачів. Вона
сприяє об’єднанню зусиль персоналу навколо загальнокорпора-
тивних цінностей, доведенню цільових орієнтирів бізнесу до
споживачів і контрагентів, створює імідж та суспільну думку про
підприємство.

Наприклад, відома датська компанія «Lego» формулює свою
місію так: «Ми тут для того, щоб турбуватися про дитину, яка є в
кожному з нас». Отже, місія компанії полягає не у виробництві
іграшок, яке здійснюють і безліч інших підприємств, а в тому, що
вона плекає дитину в кожному споживачеві свого товару. Саме
це відрізняє компанію «Lego» на ринку. Бачимо, що місія не зво-
диться до кількісного завдання, а відображає внутрішньокорпо-
ративну культуру ведення бізнесу і бажане підприємством
сприйняття його діяльності громадськістю.

У процесі стратегічного планування місія обов’язково переві-
ряється на відповідність внутрішнім можливостям підприємства і
прогнозованому стану зовнішнього середовища його господарю-
вання. Це необхідно для того, щоб, по-перше, виявити всі внут-
рішньогосподарські резерви і задіяти їх для виконання місії, по-
друге, запобігти небезпекам зовнішнього середовища шляхом
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мобілізації потенціалу підприємства. Докладніше про оцінюван-
ня внутрішніх можливостей ідеться в темах 24—26. Під час узго-
дження місії з внутрішніми можливостями визначається їх спро-
можність підсилити (створити нові) конкурентні переваги і
усунути конкурентні недоліки.

Після визначення місії та внутрішніх можливостей підприємс-
тва щодо її досягнення починається етап визначення стратегіч-
них цілей. Якщо місія встановлює напрям руху, а прогноз пока-
зує, що може зустріти підприємство на цьому шляху, то
прерогативою цілей є визначення того, коли і чого бажає досяг-
нути підприємство. Цілі підприємств — це однозначно сформу-
льовані завдання, що подані, як правило, у вигляді переліку показ-
ників, які завжди є конкретними і вимірними, мають бути досяг-
нуті через певний проміжок часу, а при їх установленні менедже-
ри повинні забезпечувати досяжність та взаємозв’язок різних по-
казників.

Виокремлюють такі стратегічні групи цілей підприємств:
• матеріальні, якими користуються передусім менеджери (об-

сяг і номенклатура продукції, чисельність працюючих, продукти-
вність обладнання, площа будівель тощо);

• вартісні, необхідні, передовсім, власникам підприємств
(прибутковість, ефективність, частка ринку, дивіденди, вартість
акцій тощо);

• соціальні, які відповідають суспільним очікуванням (умови
праці, охорона навколишнього середовища, корпоративні ціннос-
ті, ставлення до споживачів тощо).

Первинними є соціальні цілі. Вони відповідно до місії знахо-
дяться поза підприємством і спрямовані до зовнішнього середо-
вища — лише досягаючи їх так, як цього вимагає громадськість,
підприємство може реалізувати свої матеріальні та економічні
цілі. В сучасних умовах вимоги громадськості до бізнесу (ранжо-
вані за спаданням їх важливості) такі: захист навколишнього се-
редовища; справедливе ставлення до працівників; добра якість
продутів за помірної ціни; відповідність стандартам (якості, еко-
логії тощо); недопустимість тестування продуктів на тваринах;
захист прав людини; забезпечення економічної стабільності; зме-
ншення розриву між бідними та багатими; розв’язання соціаль-
них проблем; підтримка державної політики.

Громадськість незалежно від обсягу прибутку, що має підпри-
ємство, чи розміру його ринкової частки передовсім зважає на те,
як його функціонування впливає на зовнішнє середовище. Спо-
живачі економічно розвинутих демократичних країн відмовля-
ються від продукції тих підприємств, які не дотримуються су-
спільних вимог до своєї діяльності і віддають перевагу конкурен-
там, що діють згідно з морально-етичними нормами.
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Зміст наступного етапу полягає у формуванні стратегічного
набору. Стратегічний набір — це система стратегій різного ти-
пу, що відбиває специфіку розвитку конкретного підприємства.
Його складають генеральна, конкурентна і функціональна страте-
гії, які утворюють так звану піраміду стратегій (рис. 11.3).

Генеральна стратегія

Конкурентна стратегія

Функціональна стратегія

Рис. 11.3. Піраміда стратегій підприємств

Генеральна — це загальна стратегія для підприємства в ці-
лому, вона визначає, яким бізнесом і як  воно буде займатися.
Їй підпорядковується конкурентна стратегія, що призначена
для використання за окремими бізнес-напрямами (продукта-
ми). Головна мета її розроблення — визначення способів ство-
рення конкурентних переваг і усунення негативних наслідків
посилення рівня конкуренції. Функціональна стратегія форму-
ється за бізнес-процесами підприємства і слугує забезпеченню
матеріального підґрунтя реалізації генеральної і конкурентної
стратегій.

Реалізація стратегічного плану, так само як і оцінювання ре-
зультатів реалізації стратегії, строго кажучи, не належать до пла-
нових процедур, але необхідні для своєчасної корекції стратегії
відповідно до змін стану ринку.

Кожен тип стратегій має певні види, тобто має місце можли-
вість вибору найпридатнішого плану дій для конкретного під-
приємства. На цей час серед науковців і практикуючих менедже-
рів не склався єдиний усталений погляд на класифікацію
стратегічних альтернатив. Це зумовлено як порівняно невеликим
досвідом застосування стратегічного планування, адже воно на-
було поширення лише в останній чверті ХХ століття, так і склад-
ністю цього феномену. Тому нижче наведено найпоширеніший
(але не повний) перелік видів стратегій підприємств.
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Вибір генеральної стратегії можна здійснювати з таких її аль-
тернативних видів (класифікація за А. Томпсоном):

1) стратегія зростання за рахунок:
• інтенсифікації ринку (проникнення на

нові ринки, розширення присутності, ство-
рення нових ринків);

• диверсифікації (вертикальної, горизонтальної);
• створення стратегічних альянсів;
• інтеграції діяльності на світових ринках;
2) стратегія стабільності за рахунок:
• економії (ревізії витрат, консолідації, пожвавлення);
• зрушення (зменшення витрат, забезпечення доходу, активі-

зації фінансової діяльності);
• забезпечення сталості (селективності, фінансової економії,

балансування на ринках);
3) стратегія реструктуризації:
• маркетингової діяльності;
• активів і технологій;
• фінансів;
• організації;
4) стратегія скорочення діяльності за рахунок:
• зменшення частки ринку;
• закриття виробництва неприбуткових продуктів;
• продажу окремих виробничо-комерційних підрозділів та активів;
5) комбінована стратегія, яка поєднує названі типи і може ви-

користовуватися диверсифікованими (багатопрофільними) під-
приємствами.

Вибір генеральної стратегії залежить від позиції, яку займає
підприємство на ринку, та перспектив ринку. Вперше запропону-
вали спосіб вибору генеральної стратегії спеціалісти Бостонської
консалтингової групи, розробивши матрицю BCG. Ця матриця
широко застосовується, на цей час є багато пропозицій щодо її
вдосконалення, але більшість менеджерів використовують її в кла-
сичному вигляді, в такому, як зображено на рис. 11.4.

Відповідно до матриці BCG, залежно від темпів зростання ри-
нку (галузі) та частки, що має підприємство на ринку, виділяєть-
ся чотири види підприємств, для яких характерними є відповідні
види генеральної стратегії:

• «підприємства—зірки» — їх ринок зростає, а частка ринку,
що охоплюють підприємства — висока. Отже, перспективи таких
підприємств сприятливі для розвитку і вони обирають стратегію
зростання;

• «підприємства—знаки питання» — мають невелику частку
ринку, але ринок динамічно зростає. Їх перспективи не такі ясні,
як «зірок», але наявність ринку, що розширюється, спонукає їх

Генеральна
стратегія
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обирати стратегію зростання; не виключено також застосування
стратегії реструктуризації з метою поліпшення ринкової позиції;

• «підприємства—дійні корови» — мають значну частку рин-
ку у зрілих галузях. Вони, як правило, задоволені своїм ринковим
положенням і обирають стратегію стабільності. Назвою таких
підприємств автори моделі підкреслили, що ці підприємства зу-
міли нагромадити значні фінансові кошти, які можна інвестувати
в інші зростаючі ринки, тому другим видом стратегії, що вони
можуть застосовувати, є стратегія реструктуризації;

• «підприємства—собаки» — діють у стагнуючих галузях і
мають у них малу частку ринку. Перспективи таких підприємств
погані, і вони мають полишити ринок, обираючи стратегію скоро-
чення діяльності, або за можливості — реструктуризації.

Темпи
зростання
ринку

Високі

Низькі

Висока Низька

Частка підприємства на ринку

?

Рис. 11.4. Матриця BCG

Вибір стратегії конкуренції здійснюється, виходячи з наявнос-
ті чотирьох її видів (за М. Портером), причому три з них виграш-

ні, а одна — програшна. До виграшних стра-
тегій конкуренції належать стратегії контролю
за витратами, диференціації, фокусування.

Стратегія контролю за витратами полягає в тому, що підприємст-
во намагається мінімізувати витрати виробництва та продажу для
встановлення ціни, нижчої за ціну конкурентів, і у такий спосіб
заволодіти більшою часткою ринку, або збільшити прибуток за
рахунок зменшення витрат. Стратегія диференціації містить ідею

Стратегія
конкуренції
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концентрації зусиль підприємства на якісних властивостях вироб-
лених товарів і обслуговування, які приваблюють споживачів
більше, ніж товари та послуги конкурентів. Під стратегією фоку-
сування розуміється намір підприємства зосередитися на ство-
ренні вузькоспеціалізованих товарів для задоволення потреб
окремих ринкових сегментів з метою лідирування в цих сферах
діяльності. Якщо підприємство не дотримується жодної з вище-
названих стратегій, а намагається триматися «золотої середини»,
тобто використовувати їх всі одночасно і зайняти лідируючі по-
зиції за всіма напрямами конкуренції, то в остаточному підсумку
воно, на авторитетну думку М. Портера, не досягає переваги ні в
чому. Це четверта — невиграшна стратегія конкуренції.

Вибір стратегії конкуренції здійснюється виходячи, по-перше,
з частки ринку, що належить підприємству, по-друге, з характеру
його конкурентних переваг, відповідно до моделі М. Портера
(рис. 11.5).

Стратегія
контролю за
витратами

фокус-витрати фокус-
диференціація

Стратегія
диференціації

унікальні
властивості
товару

весь ринок або
більша частка

Ринок
товарів

сегмент ринку

Стратегія фокусування

найнижчі
витрати

Рис. 11.5. Модель вибору конкурентної
стратегії за М. Портером

Згідно з цією моделлю підприємства можуть обирати конку-
рентну стратегію, виходячи з такого:

• стратегія контролю за витратами використовується лідера-
ми, конкурентні переваги яких полягають у можливості досяг-
нення найнижчих витрат за бізнес-напрямом (продуктом). Вони
досягають економії на масштабах виробництва, випускаючи ма-
сову або крупносерійну продукцію;



Економіка підприємства252

• стратегія диференціації також застосовується лідерами рин-
ку, але їх конкурентні переваги інші — приваблива якість проду-
кції, високий рівень обслуговування клієнтів, позитивна відмін-
ність маркетингу та умов післяпродажного сервісу тощо. За цими
бізнес-напрямами (продуктами) підприємства намагаються по-
ліпшити конкурентні переваги, зберігаючи тим самим свої пози-
ції на ринку;

• стратегія фокусування (фокус-витрати) обирається під-
приємствами, які обслуговують сегмент ринку, що пред’яв-
ляє до продукції вимогу низьких цін. Досягти економії на ма-
сштабах виробництва в межах такого бізнес-напряму немож-
ливо і, з огляду на невелику частку ринку, вони забезпечують
свою конкурентну позицію переважно впровадженням ресур-
созберігаючих технологій та скороченням адміністративних
витрат;

• стратегія фокусування (фокус-диференціація) — характерна
для виробництва і продажу таких товарів підприємств, що задо-
вольняють переважно вимоги найвибагливіших клієнтів — їх
продукти і сервіс відрізняються певними унікальними властивос-
тями. Стратегія за цих умов пов’язана з постійними інноваціями,
спрямованими на формування попиту на товар.

Ще раз наголошуємо, що застосування комбінованої стратегії
конкуренції в межах бізнес-напряму або окремого продукту (по-
слуги) до успіху не приводить.

Реалізація генеральної та конкурентної стратегій забезпечуєть-
ся наступною їх конкретизацією в межах функціональної стратегії.

Функціональна стратегія визначає за бізнес-
процесами підприємства та його струк-
турними підрозділами перспективні:

● цілі і завдання;
● потреби в персоналі;
● потреби в матеріальних і нематеріальних активах;
● алгоритми розв’язання запланованих завдань;
● обсяги фінансування ресурсної бази.
Основою розроблення функціональної стратегії є дві концеп-

ції — стратегічного управління витратами (Strategic Cost Manage-
ment — SCM) та життєвого циклу товару.

Концепція стратегічного управління витратами (SCM)
ґрунтується на так званому «ланцюзі вартості», під яким розумі-
ється узгоджена низка бізнес-процесів, що створюють цінність
для підприємства, починаючи з вхідних ресурсів і закінчуючи кі-
нцевою продукцією, доставленою до споживачів, включаючи її
сервіс (рис. 11.6).

Функціональна
стратегія
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Постачання Дослідження
і розроблення Виробництво

Комерція Збут Сервіс

Рис. 11.6. Ланцюг вартості підприємства за концепцією SCM

Згідно з цією концепцією бізнес-процеси в найзагальнішому
вигляді являють собою постачання, дослідження і розроблен-
ня, виробництво, комерційну діяльність, збут, сервіс, а прибу-
ток пов’язується принаймні з чотирма видами зв’язків підпри-
ємства — з постачальниками, споживачами, в межах окремих
підрозділів, та між окремими ланцюгами цінностей. Викорис-
товуючи такий погляд на формування прибутку, в процесі роз-
роблення функціональної стратегії створюється можливість
передбачити, як збільшення (зменшення) витрат ресурсів за
певним бізнес-процесом може привести до зміни у будь-який
бік загальних витрат.

Методологія використання концепції SCM полягає у плану-
ванні:

• ланцюга вартості для підприємства, орієнтовних витрат, до-
ходів та активів за всіма бізнес-процесами;

• витратоутворювальних факторів кожного бізнес-процесу і
впливу останнього на загальногосподарський рівень споживання
ресурсів;

• конкурентних переваг (відповідно до обраної стратегії кон-
куренції) і способів кращого за конкурентів управління ланцюга-
ми цінностей.

Бізнес-процеси підприємств не є сталими, зміни в них відбу-
ваються відповідно до коливань ринкової кон’юнктури. Планува-
ти ці зміни допомагає концепція життєвого циклу товару, яка
віддзеркалює реакцію ринку у часі на товар підприємства. У пе-
ріод розроблення товару й організації виробництва його ще немає
на ринку і ніякої реакції на нього немає, відповідно підприємство
несе лише витрати; при виході товару на ринок попит поступово
зростає, якщо, звичайно, товар задовольняє вимоги споживачів,
що веде до появи і зростання доходів та прибутків; потім насту-
пає насичення ринку, доходи і прибутки стабілізуються; нарешті
з’являються нові вимоги до властивостей товару, попит на цей
товар спадає і сходить нанівець. Залежність доходу і прибутку
підприємства від стадій життєвого циклу товару зображено на
рис. 11.7.
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Рис. 11.7. Стадії життєвого циклу товару

На окремих стадіях життєвого циклу (розроблення товару і
освоєння виробництва, зростання, стабільність, спад продажу) бі-
знес-процеси трансформуються, що спричинює формування но-
вого змісту ланцюгів цінностей. Це мають ураховувати розроб-
ники функціональної стратегії, визначаючи її пріоритети на
певних стадіях життєвого циклу товару (табл. 11.3).

На першій стадії життєвого циклу товару пріоритетними є
бізнес-процеси, що пов’язані з розробленням нової продукції
(послуги) та підготовкою її виробництва. Вихід на ринок по-
требує значних зусиль, спрямованих на ознайомлення спожи-
вачів із пропонованим товаром, тому особливого значення на-
бувають маркетингові функції підприємства. Поряд з цим
зростання продажу неможливе без розширення виробництва та
створення відповідної новому масштабу діяльності організа-
ційної структури. За умов стабільності продажу організаційна
структура набуває завершеного вигляду, виробництво вже на-
лагоджене і товар потребує передусім рекламної підтримки —
саме вона стає пріоритетною. На цій стадії, усвідомлюючи не-
минучість майбутнього спаду продажу, менеджери підприємс-
тва планують заходи, характерні для першої стадії життєвого
циклу, але стосовно нового чи покращеного товару. Спад по-
питу на останній стадії життєвого циклу об’єктивно робить
пріоритетними функції із реструктуризації маркетингової дія-
льності, активів, технологій, фінансів і структури для органі-
зації випуску нового товару.
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Таблиця 11.3
ПРІОРИТЕТИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ
НА СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ

Стадія життєвого циклу товару Пріоритети функціональної стратегії

Розроблення товару й освоєн-
ня виробництва

• дослідження ринку;
• наукові дослідження і розробки;
• освоєння технологій;
• придбання (створення) активів;
• організація виробництва

Зростання продажу
(послуг)

• реклама;
• брендинг;
• стимулювання продажу;
• залучення додаткового персоналу;
• розширення виробництва;
• логістика;
• організаційне проектування

Стабільність продажу
• стабілізація виробництва;
• організаційна реструктуризація;
• рекламна підтримка;
• підготовка до випуску нового товару

Спад продажу

• реструктуризація:
• маркетингова діяльність;
• активи і технології;
• фінанси;
• організація

Основним результатом розроблення функціональної стратегії
є забезпечення чіткого перспективного бачення функціональни-
ми та лінійними менеджерами напряму руху керованих служб і
розвитку бізнес-процесів.

11.3. Тактичне планування
діяльності підприємства

Тактичні плани складаються з метою конкретизації, допов-
нення та коригування стратегії з урахуванням змін у зовнішньому

середовищі господарювання, непередбаче-
них прогнозом, та зміненого положення
підприємства на ринку. Вони деталізують

передусім функціональну стратегію і в такий спосіб надають їй
завершену конкретну форму. Розробляючи на основі стратегії так-
тичні плани, менеджери підприємств чітко визначають тактичні й
оперативні цілі та сукупність практичних завдань, необхідних
для реалізації стратегії.

Зміст
тактичних планів
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Тактичне планування здійснюється за трьома етапами:
• перший етап — розроблення загального для всього підпри-

ємства плану;
• другий етап — конкретизація змісту загального плану для

структурних підрозділів;
• третій етап — розроблення планів за бізнес-процесами, уз-

годжених із загальним і планами структурних підрозділів.
У практиці господарювання на першому етапі плани розроб-

ляються відповідно до ланцюга вартості підприємства за такими
напрямами:

1) науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі
створення нових (поліпшення властивостей традиційних) товарів,
застосування прогресивних технологій їх виготовлення;

2) виробництво — організація випуску продукції в певному
обсязі із заданими параметрами якості і вартості на основі засто-
сування необхідних технологій та активів;

3) соціальна діяльність — організація, оплата та умови праці
персоналу;

4) обслуговування виробництва ремонтними, транспортними,
складськими послугами, інструментом та енергією;

5) логістика — постачання матеріальних ресурсів на підпри-
ємство;

6) інвестиційна діяльність із введення в дію основних засобів
і здійснення довгострокових капіталовкладень, необхідних для
покращення результативності будь-якої сфери діяльності підпри-
ємства;

7) організація управління шляхом формування структури під-
приємства, розподілу влади і відповідальності;

8) фінансова діяльність, пов’язана із залученням інвестицій-
них ресурсів та фінансуванням обороту активів;

9) комерційна діяльність із організації продажу вироблених
товарів (реклама, брендинг, стимулювання збуту тощо);

10) зв’язки з громадськістю щодо формування позитивного
іміджу підприємства та сприйняття його продукції;

11) організація післяпродажного сервісу при випуску підпри-
ємством товарів довгострокового призначення або таких, що по-
требують виконання пусконалагоджувальних робіт;

12) охорона навколишнього середовища для підприємств, тех-
нологічні процеси яких завдають шкоди природному середовищу
і людям;

13) експорт-імпорт у тому разі, коли підприємство займаєть-
ся зовнішньоекономічною діяльністю;

14) доходи і витрати — узагальнюючий розділ плану, що міс-
тить основні фінансові показники; для власників він підготовля-
ється під назвою «річний фінансовий план».
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Способи розрахунку показників за різними напрямами розроб-
лення тактичного плану неоднакові, оскільки, наприклад, потріб-
на чисельність персоналу підприємства визначається зовсім інак-
ше, ніж необхідний обсяг фінансування нового будівництва.
Проте є й загальні засади планування, характерні для всіх напря-
мів. Їх суть полягає в тому, що вони визначають для конкретних
завдань у межах напряму і за кожним напрямом у цілому:

⎯ терміни їх виконання, відповідальність конкретних поса-
дових осіб;

⎯ витрати та очікувані результати;
⎯ ймовірні ризики та способи їх запобігання.
На другому етапі здійснюється декомпозиція цілей і завдання

загального тактичного плану в підцілі та завдання для структур-
них підрозділів підприємства. При цьому з метою найточнішого
їх доведення до виконавців, підрозділи, в яких вони працюють,
поділяють за критерієм участі у створенні ланцюга цінностей на
так звані центри відповідальності. Виділяють такі їх типи:

• центри витрат — це, як правило, виробничі підрозділи,
яким встановлюються завдання з випуску продукції, її якості та
нормативи використання ресурсів; цілі менеджерів таких підроз-
ділів полягають в оптимізації витрат на випуск за заданих пара-
метрів якості;

• центри дохідності — відповідають за реалізацію продукції;
це збутові комерційні служби підприємств, завданням їх мене-
джерів є збільшення обсягу реалізації без зміни цін ;

• функціональні центри — адміністративні підрозділи, до
яких неможливо довести завдання з оцінюванням їх виконання за
функцією «витрати/результати»; їх менеджери планують заходи з
підвищення якості обслуговування виробничо-комерційної дія-
льності підприємства;

• центри прибутковості — всі підрозділи, функціонування
яких безпосередньо пов’язане, а менеджери можуть впливати на
величину прибутку від окремих товарів, споживачів чи регіона-
льних ринків; як правило, це відносно самостійні структури, що
мають замкнені операційні цикли (дочірні підприємства, філії,
відділення, дистриб’юторські організації тощо);

• центри інвестицій подібні до центрів прибутковості; вони від-
різняються тим, що в них здійснюються основні реальні інвестиції, і
за цих умов головне завдання менеджерів полягає у забезпеченні
запланованого співвідношення «прибуток / інвестований капітал».

В центрах відповідальності тактичне планування здійснюється
переважно на основі таких методів:

• планові заходи — найпростіший метод планування, резуль-
татом якого є перелік запланованих завдань із зазначенням тер-
мінів їх виконання та відповідальних осіб;
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• графіки Ґанта, в яких у табличному вигляді моделюється хід
виконання запланованих завдань за параметрами: вид операцій,
планова і фактична тривалість їх виконання, тривалість перерв,
послідовність операцій;

• сітьове планування, що є удосконаленою ідеєю графіків Ґа-
нта, шляхом доповнення змісту моделі взаємозв’язками між за-
планованими завданнями й операціями, а також витратами на їх
виконання; цей метод дає змогу розв’язувати завдання з плану-
вання відносної вартості прискорення робіт;

• бюджетування, за якими плануються фінансові показники:
рух грошових коштів; витрати, пов’язані з діяльністю підрозділу
за статтями калькуляції продукції, елементами кошторису та
статтями балансу; а також, за можливості, — прибуток.

Нижче у табл. 11.4, 11.5 і на рис. 11.8 наведено приклад засто-
сування різних методів при плануванні однакових робіт відділу
головного механіка заводу — з діагностики, поточного і капіта-
льного ремонтів, модернізації обладнання.

Таблиця 11.4
УМОВНИЙ ПРИКЛАД ПЛАНУ ВІДДІЛУ ГОЛОВНОГО
МЕХАНІКА ЗАВОДУ У ВИГЛЯДІ ПЛАНОВИХ ЗАХОДІВ

№ з/п Найменування робіт Термін виконання Відповідальний
виконавець

1 Діагностика фрезерних
верстатів механічної ді-
льниці

10 січня — 15 лютого А. А. Кравець

2 Поточний ремонт фрезер-
них верстатів механічної
дільниці

1 лютого — 20 берез-
ня

О. В. Ронжина

3 Капітальний ремонт ме-
ханічного преса

1 березня –15 квітня С. В. Петров

4 Модернізація штампува-
льного устаткування

10 січня — 15 квітня М. В. Жиленко

5 Пускові роботи 15 квітня — 30 квітня А. А. Кравець

Названі методи прості у використанні і знаходять широке
застосування в тактичному плануванні діяльності підрозділів
або малих підприємств. У складніших ситуаціях, а саме при
плануванні на третьому етапі бізнес-процесів, використову-
ються комп’ютеризовані версії графіків Ґанта, сітьового пла-
нування та бюджетування, а метод планових заходів не засто-
совується.
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Таблиця 11.5
УМОВНИЙ ПРИКЛАД ПЛАНУ ВІДДІЛУ ГОЛОВНОГО
МЕХАНІКА ЗАВОДУ У ВИГЛЯДІ ГРАФІКА ҐАНТА

№ з/п Найменування робіт Січень Лютий Березень Квітень

1 Діагностика фрезерних ве-
рстатів механічної дільниці

2
Поточний ремонт фрезер-
них верстатів механічної
дільниці

3 Капітальний ремонт меха-
нічного преса

4 Модернізація штампуваль-
ного устаткування

5 Пускові роботи

Січень          Лютий           Березень         Квітень

4

3

2

1

5

Рис. 11.8. Умовний приклад плану відділу
головного механіка заводу у вигляді сітьового графіка:

1 — діагностика фрезерних верстатів механічної дільниці;
2 — поточний ремонт фрезерних верстатів механічної дільниці;

3 — капітальний ремонт механічного преса;
4 — модернізація штампувального устаткування;

5 — пускові роботи

Планування бізнес-процесів здійснюється за такими напрямами:
• структура бізнес-процесу;
• послідовність (паралельність) операцій;
• рух запасів і ресурсів;
• рух незавершеної та готової продукції;
• зв’язки конкретного бізнес-процесу з іншими;
• витрати, дохід, прибуток (за наявності);
• рух грошових коштів та зобов’язань.
Нижче, на рис. 11.9, наведено складові методу бюджетування

при плануванні фінансових результатів бізнес-процесів підприємств.
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Фактично будь-яке планування (стратегічне, тактичне, опера-
тивне) є діловим, а отже бізнес-плануванням. Однак прийнято за-

стосовувати цей термін при започаткуванні
нового бізнесу (реалізації окремого проекту),
як правило, з нуля, причому для реалізації бі-

знес-плану передбачається використовувати зовнішнє фінансу-
вання. Бізнес-план є окремим видом тактичного плану, призначе-
ним для подання потенційно заінтересованим особам. Це зумов-
лює його відмінності від описаного вище тактичного плану, які
полягають у тому, що бізнес-план:

• не містить другого і третього етапів планування, притаман-
них звичайному плану, а являє собою загальний план для всього
підприємства (проекту);

• менш деталізований, оскільки, на відміну від традиційного
тактичного плану, розробляється спрощеними методами;

• містить опис ринку (що не є функцією планування);
• є інструментом залучення коштів для проекту і тому при-

крашає його перспективи;
• обов’язково містить вступну частину (резюме), яка дає змо-

гу інвестору зробити висновок: читати йому бізнес-план далі чи ні;
• з огляду на щойно названі відмінності майже не придатний

для використання в конкретній господарській діяльності.
Проте бізнес-плани достатньо широко використовуються на

практиці. Це пов’язано з тим, що інвестори вишукують найвигід-
ніші сфери вкладання капіталів і бажають мати орієнтири у разі
інвестування в нові проекти; для них таким орієнтиром є бізнес-
план. Але, турбуючись про долю своїх інвестицій, вони
пред’являють особливі вимоги до змісту бізнес-планів, на основі
яких робиться аудит планових положень. Найпоширенішою фор-
мою бізнес-плану, що відповідає вимогам інвесторів, є форма
UNDO (United Nation Development Organization). Вона передбачає
такий його зміст:

1) резюме, в якому розкриваються найважливіші аспекти біз-
нес-плану, такі, як достовірність інформації про ділове середо-
вище; інвестиції і віддача проекту; невизначеність прогнозів рин-
ку; ризики реалізації бізнес-плану; технологічна схема проекту;

2) загальні передумови та історія проекту — назва (ім’я) роз-
робника бізнес-плану, його адреса; необхідність реалізації бізнес-
плану, його місія й основні цілі; орієнтація проекту стосовно ри-
нку та ресурсів; економічна та промислова політика, що сприяє
проекту;

3) аналіз ринку та концепція маркетингу — зовнішнє середо-
вище, цільовий ринок, його сегментація, канали збуту; конкурен-
ція; життєвий цикл запланованого до виробництва товару; показ-
ники попиту; загальна концепція маркетингу; витрати на

Бізнес-плани
підприємств
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маркетинг, елементи програми запланованого продажу і надхо-
джень; вплив на проект поставок, місцеположення і зворотний
вплив проекту на навколишнє середовище;

4) сировина і постачання — описується: загальна ситуація з
наявності сировини, відходів, основних і допоміжних матеріа-
лів, комплектуючих; заплановані взаємовідносини з постачаль-
никами;

5) місцеположення, земельна ділянка і навколишнє середови-
ще — опис місця розташування; екологічний вплив на навколи-
шнє середовище; чинна державна екологічна політика, стимули і
обмеження; інфраструктурні капіталовкладення;

6) проектування і технології — виробнича програма і потуж-
ність підприємства; обґрунтування обраної технології, її життє-
вий цикл, аспекти впровадження; компоненти цілісного майново-
го комплексу — потреби, наявність і вартість; роботи з будів-
ництва;

7) організація та накладні витрати — організаційна структу-
ра та засоби управління;

8) персонал — соціально-економічне і культурне середовище
стосовно проекту; наявність трудових ресурсів; вимоги до їх на-
бору та навчання; кваліфікація основного персоналу; оплата праці;

9) схема здійснення проекту — тривалість будівництва і мон-
тажу устаткування, пускового та початкового періодів виробниц-
тва; дії, необхідні для своєчасної реалізації проекту;

10) фінансовий аналіз і оцінка інвестицій — критерії оціню-
вання інвестицій; повні інвестиційні витрати; повні витрати на
продукцію; джерела фінансування проекту, їх вплив на бізнес-
пропозицію; державна фінансова політика; показники оцінки ін-
вестицій; аспекти невизначеності — ризики та їх можливий
вплив на фінансову здійсненність проекту; висновки про головні
переваги, вади та шанси реалізації бізнес-плану.

11.4. Оперативне планування поточної
діяльності підприємства

В основу повсякденної роботи підприємства поклада-
ється оперативний план, який, з одного боку, є завершальною
ланкою у системі планування діяльності, а з другого — засобом
виконання тактичного плану, основним важелем поточного
управління виробництвом. Методи оперативного планування за
своєю сутністю не відрізняються від методів складання тактич-
ного плану і, лише у підсумку, дають більш деталізовану інфор-
мацію. Щодо порядку формування оперативного плану, то він
включає два етапи:
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• перший — розроблення загального для підприємства опера-
тивного плану;

• другий — коригування окремих складових загального опе-
ративного плану за результатами уточненого попиту.

Як правило, менеджери переважної більшості підприємств ви-
користовують двоетапну модель планування з огляду на неоста-
точну визначеність із майбутніми взаємовідносинами зі спожива-
чами продукції, що виробляється; винятком із цього правила є
менеджери, які зуміли сформувати стабільний «портфель замов-
лень» щонайменше на рік — їм коригувати оперативний план ні
до чого.

На першому етапі (розроблення загального оперативного
плану) послідовно за ланцюгом вартості формуються його скла-

дові — плани виробничого процесу, технічно-
го розвитку, матеріально-технічного поста-
чання, інструментального забезпечення; пара-
лельно з ними обґрунтовуються плани управ-

лінських служб і трудових ресурсів; узагальнювальними планами
є фінансовий і комерційний (рис. 11.10).

Оперативний комерційний план

Оперативний фінансовий план
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Рис. 11.10. Порядок розроблення загального
оперативного плану діяльності підприємства

Базою розроблення загального оперативного плану є опера-
тивний план виробничого процесу, яким визначаються:

⎯ зміст операцій (виробничих, транспортних, зберігання, ко-
нтрольних), що складають виробничий процес;

Розроблення
оперативного

плану
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⎯ послідовність (паралельність) і час виконання операцій;
⎯ якісні характеристики незавершеної та кінцевої продукції;
⎯ сировина, матеріали, комплектуючі, паливо, енергія, не-

обхідні для виготовлення продукції згідно з виробничим про-
цесом;

⎯ виробничі площі та устаткування, що мають бути задіяні у
виробничому процесі, розміщення та продуктивність машин і
механізмів;

⎯ інструменти та пристосування для виконання операцій ви-
робничого процесу;

⎯ потрібний для здійснення виробничого процесу персонал і
його кваліфікація.

Інформація, що міститься в оперативному плані виробничого
процесу, дає повну уяву менеджерам з виробництва щодо мож-
ливостей використовуваних технологій, активів та персоналу, а
також про те, яким чином вони будуть організовувати виготов-
лення продукції.

На основі визначених планом виробничого процесу потрібних
площ (об’єктів нерухомості) та устаткування розробляється опе-
ративний план технічного розвитку. Ним визначаються:

⎯ постачальники нового устаткування, умови контрактів з
ними, час доставки та монтажу машин і механізмів;

⎯ завдання виробничим підрозділам підприємства з виготов-
лення та монтажу спеціального технологічного устаткування
власними силами;

⎯ проектанти та підрядники для виконання будівельних ро-
біт або перелік і зміст таких робіт, якщо вони виконуються служ-
бами капітального будівництва підприємства;

⎯ необхідні ресурси та термін здійснення будівництва;
⎯ графіки технологічних ремонтів устаткування і потрібні

для їх виконання ресурси.
Дані оперативного плану технічного розвитку дають змогу

інженерно-технічним спеціалістам визначитися із порядком своєї
повсякденної роботи щодо забезпечення виробничого процесу.

Виходячи з потреби в сировині, матеріалах, комплектуючих,
паливі, енергії, обґрунтованої оперативним виробничим планом,
здійснюється оперативне планування матеріально-технічного
постачання, яке включає визначення:

⎯ переліку постачальників матеріальних ресурсів, умови конт-
рактів з якими за якісними, ціновими та часовими параметрами
найвигідніші для підприємства;

⎯ маршрутів і засобів доставки та розвантаження матеріаль-
них ресурсів;

⎯ термінів знаходження ресурсів на складах, обсягів та стро-
ків їх запуску у виробництво;
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⎯ енергетичного балансу підприємства, яким встановлюєть-
ся потрібна підприємству величина кожного виду енергії та дже-
рела її покриття.

Подібно до плану матеріально-технічного постачання склада-
ється оперативний план інструментального забезпечення вироб-
ництва, який містить:

⎯ номенклатуру та кількість інструментів, що виготовляють-
ся підприємством самостійно або закуповуються;

⎯ перелік постачальників, способів і часу доставки інстру-
ментів;

⎯ терміни виготовлення інструментів, необхідні для цього
ресурси;

⎯ порядок зберігання інструментів і використання їх у вироб-
ничому процесі.

Інформація оперативних планів матеріально-технічного по-
стачання і забезпечення виробництва інструментами є основою
подальшої роботи менеджерів із організації, виготовлення, заку-
півлі, транспортування, зберігання матеріальних ресурсів та їх
запуску у виробництво.

Виробнича потреба в персоналі є базою оперативного плану-
вання трудових ресурсів. Відповідним планом встановлюються:

⎯ норми виробітку та обслуговування;
⎯ ефективний фонд робочого часу;
⎯ трудомісткість виробничої програми;
⎯ потрібна чисельність виробничого персоналу відповідної

кваліфікації з урахуванням її скорочення за рахунок запланова-
них заходів із технічного розвитку підприємства;

⎯ чисельність і кваліфікація адміністративно-управлінського
персоналу (даними для розрахунку служать оперативні плани
управлінських служб підприємства).

На основі даних плану трудових ресурсів визначається поточ-
на загальна потреба підприємства за категоріями персоналу, спо-
соби його найму та використання за професійним призначенням.

Оперативні плани також складаються кожною управлінсь-
кою службою підприємства і обґрунтовується необхідний по-
рядок їх дій з обслуговування виробничо-комерційної діяльно-
сті. Крім того, вони обов’язково містять бюджети у вигляді
потрібних матеріальних, фінансових і трудових витрат на своє
функціонування.

Вартісні показники, пов’язані з ресурсним забезпеченням ви-
робництва, узагальнюються в оперативному фінансовому плані,
яким встановлюються грошові витрати на:

⎯ виробництво;
⎯ капітальне будівництво, придбання устаткування, ремонт-

ні роботи;
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⎯ матеріально-технічне та інструментальне забезпечення ви-
робництва;

⎯ персонал;
⎯ дослідження ринку, рекламу та продаж;
⎯ управління підприємством.
Крім того, цим планом обґрунтовуються джерела та терміни

фінансування, а також способи запозичення.
І нарешті, формується оперативний комерційний план. Вихо-

дячи з прогнозованих потреб споживачів щодо кількісних, якіс-
них та цінових характеристик продукції підприємства, а також
термінів її постачання, оперативним комерційним планом визна-
чаються:

⎯ номенклатура та кількість продукції, що може забезпечити
виробництво;

⎯ терміни виготовлення продукції виходячи з тривалості ви-
робничого циклу і строків поставок матеріальних ресурсів та ін-
струментів;

⎯ рівень витрат, як загальних, так і на одиницю продукції.
Після завершення складання загального оперативного плану

починається робота з його реалізації. Ключову роль у цій ро-
боті відіграють комерційні служби підприємства — саме вони
взаємодіють із споживачами, при цьому зовсім не очевидно,
що стосунки з ними відповідатимуть розробленому оператив-
ному комерційному плану. План — це наміри і можливості
підприємства, такі, якими їх бачать менеджери; якщо спожива-
чі іншої думки про них, то замовлення на продукцію підприєм-
ства не відповідатимуть запланованій номенклатурі та кількос-
ті. Але така невідповідність плану фактичній потребі не може
бути причиною невиконання замовлень, і менеджери розв’я-
зують це протиріччя, переглядаючи оперативний комерційний
план.

Починається другий етап оперативного планування — кори-
гування окремих складових загального оперативного плану за ре-

зультатами уточненого попиту. Вихідним у
цьому процесі є реальний «портфель замов-
лень» підприємства — на його основі необ-
хідно довести планові завдання до всіх під-

розділів щодо виконання ними функцій із забезпечення виготов-
лення продукції. Це є прерогативою спеціальної планово-диспет-
черської служби, яка:

⎯ доводить інформацію про прийняті комерційними служ-
бами замовлення до всіх підрозділів підприємства для того, щоб
вони змогли скоригувати відповідні оперативні плани;

⎯ акумулює дані про скориговані задля виконання замовлень
складові загального оперативного плану;

Коригування
оперативного

плану
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⎯ узгоджує наново заплановані заходи для підпорядкування
їх єдиній меті — виконанню замовлень і розробляє уточнений
оперативний план з виготовлення продукції певної кількості та
номенклатури.

Комерційні підрозділи не припиняють своєї діяльності, і до
планово-диспетчерської служби замовлення надходять весь
час, при цьому незалежно від того — виконані попередні чи ні.
Тому служба, окрім оперативного планування, здійснює по-
стійний контроль за ходом виробництва продукції, щоб узго-
джувати планування виконання нових замовлень із незаверше-
ним виробництвом. На рис. 11.11 наведено порядок опера-
тивного планування і виконання замовлень на продукцію під-
приємства.

Замовлення

Планово-диспетчерська
служба

Складові
оперативного

плану

Підрозділи
підприємства

Контроль

Виконання
замовлень

Скоригований оперативний план

Інформація
про участь у
замовленнях

Рис. 11.11. Порядок оперативного планування
виконання наявних замовлень на продукцію підприємства

Саме така система оперативного планування на основі ко-
ригування планових завдань забезпечує швидку реакцію мене-
джерів на зміну потреб у продукції підприємства та необхід-
ність адаптації виробничо-комерційної діяльності для її задо-
волення.
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Питання для самоконтролю:

11.1. Прогнозування як необхідна основа планування дія-
льності і розвитку підприємств.
11.2. Методи прогнозування стану ринку підприємства.
11.3. Кон’юнктурне та структурне макроекономічне про-
грамування.
11.4. Планування діяльності підприємства: стилі, принци-
пи, види планів.
11.5. Методи розрахунку планових показників.
11.6. Етапи стратегічного планування розвитку підприємства.
11.7. Місія і стратегічні цілі підприємства.
11.8. Генеральна стратегія підприємства та її різновиди.
11.9. Використання матриці BCG для вибору генеральної
стратегії підприємства.
11.10. Класифікація конкурентних стратегій підприємств за
М. Портером.
11.11. Концепція стратегічного управління витратами
(SCM).
11.12. Концепція життєвого циклу товару і пріоритети фу-
нкціональної стратегії підприємства.
11.13. Етапи розроблення та напрями тактичного плану-
вання діяльності підприємства.
11.14. Методи тактичного планування.
11.15. Призначення і зміст бізнес-плану підприємства.
11.16. Порядок оперативного планування виконання замо-
влень підприємства.
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Ðîçä³ë 4
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Ä²ßËÜÍÎÑÒ² Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

Метою цього розділу є формування у студентів системного
уявлення щодо ресурсного забезпечення діяльності та роз-
витку підприємства у динамічному господарському середо-
вищі. При цьому ресурсне забезпечення розглядається за
критерієм пріоритетності найважливішого елемента проду-
ктивних сил будь-якого суб’єкта господарювання — його пер-
соналу, який є вирішальною складовою нагромадження та ви-
користання інтелектуального капіталу. Саме у процесі праці
відбувається поєднання всіх економічних ресурсів (персоналу,
інтелектуального, основного та оборотного капіталу), які
забезпечують створення доданої вартості.
Відповідно до поставленої мети у розділі розглядаються такі
ключові питання:
• поняття, класифікація, структура та менеджмент персо-
налу підприємств;
• продуктивність, мотивація та оплата праці персоналу;
• сутність інтелектуального капіталу, складові підприємст-
ва та його нематеріальних активів;
• сутність, структура, функціонування та використання ос-
новного і оборотного капіталу підприємства;
• джерела формування та оцінювання ефективності викори-
стання реальних і фінансових інвестицій.
Вивчення процесів ресурсного забезпечення функціонування
підприємств дає змогу в подальшому визначити роль і місце
організаційних засад у їх діяльності та розвитку.

Хто купує зайве, врешті-решт,
продає необхідне.

Б. Франклін

У цьому світі немає гарантій, є тільки можливості.
Д. Макартур
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Тема 12

ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА,
ПРОДУКТИВНІСТЬ,
МОТИВАЦІЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ

Ключові
поняття
і терміни

▪ трудові ресурси;
▪ трудовий колектив;
▪ персонал;
▪ кадри;
▪ керівники;
▪ спеціалісти;
▪ службовці;
▪ робітники;
▪ планування чисельності персоналу;
▪ кадрова політика;
▪ продуктивність праці;
▪ виробіток;
▪ трудомісткість;
▪ мотивація трудової діяльності;
▪ методи та моделі мотивації;
▪ оплата праці;
▪ функції заробітної плати;
▪ тарифна сітка;
▪ тарифно-кваліфікаційний довідник;
▪ форми та системи оплати праці

12.1. Поняття, класифікація
та структура персоналу

Важливим елементом продуктивних сил і головним
джерелом розвитку економіки є людські ресурси. Відомий японсь-
кий підприємець і менеджер Коноске Мацусіта так охарактеризував
роль персоналу: «Ціна будь-якого підприємства дорівнює ціні його
людського чинника».

До людських ресурсів належать працівники з певними професій-
ними навичками і знаннями. Вони є джерелом формування ресурсів
праці або трудового потенціалу. У такому розумінні людські ресур-
си є чинником економічного розвитку, як і матеріальні ресурси.

В економічній літературі, статистичному обліку, державному ре-
гулюванні економіки, практичній діяльності суб’єктів господарю-
вання для означення людських ресурсів широко використовуються
терміни (категорії): трудові ресурси, економічно активне населення,
трудовий колектив, трудовий потенціал, кадри, персонал.

Здійснення ефективної кадрової політики суб’єктами господа-
рювання потребує правильного розуміння та однозначного науково-
го трактування названих категорій.
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Категорія «трудові ресурси» була запроваджена в 20-ті роки в
СРСР для потреб централізованого управління і кількісно тотожна
категорії «робоча сила», але з переходом у 2002 році до міжнарод-
ного обліку й статистики стали вживати інший термін — «економі-
чно активне населення», який у цей час є тотожним поняттю «робо-
ча сила». Отже, трудові ресурси є формою вираження переважної
частини людських ресурсів. Категорія «трудові ресурси» має право
на існування, оскільки означає максимально можливу чисельність
трудоактивного населення. Поняття «економічно активне населен-
ня» — це та реальна частина трудових ресурсів, що добровільно
працює або хоче працювати.
Трудові ресурси — це частина працездатного населення, яка во-

лодіє фізичними й розумовими здібностями та знаннями, необхід-
ними для здійснення корисної діяльності. Нині в Україні працездат-
ним віком вважається для жінок 16—54 роки, для чоловіків — 16—
59 років включно.
Трудовий колектив — сукупність працівників підприємства, ор-

ганізації, компанії, об’єднаних загальною метою досягнення певних
кінцевих результатів своєї спільної діяльності. Отже, цей термін має
соціально-політичний відтінок.
Трудовий потенціал — це інтегрована оцінка і кількісних, і якіс-

них характеристик економічно активного населення, яка означає
його приховані можливості. Трудовий потенціал складається з бага-
тьох компонентів, головними з яких є здоров’я, освіта, професіона-
лізм, моральність, вмотивованість, уміння працювати в колективі,
творчий потенціал, активність, організованість тощо.
Кадри — сукупність частини працівників певного рівня знань,

професії, компетенції та кваліфікації, що мають значний стаж робо-
ти на цьому підприємстві.
Персонал підприємства — це наймані працівники, тобто особи,

які уклали трудовий договір (контракт) з роботодавцем. До складу
персоналу входять також власники або співвласники підприємства,
якщо вони беруть участь у діяльності організації своєю особистою
працею й одержують заробітну плату, а також належну їм частину
доходів.

Персонал підприємства є об’єктом управління, продуктивною
силою, основною складовою кожного виробничого процесу. У
зв’язку з цим перевагу слід віддавати терміну «персонал» як більш
узагальнювальному, універсальному.

З огляду на те, що багато підприємств поза основною діяльністю
виконують функції, які не відповідають головному їх призначенню,
усіх працівників підрозділяють на дві групи: персонал основної дія-
льності та персонал неосновної діяльності. Зокрема, у промисловос-
ті до першої групи — промислово-виробничого персоналу — нале-
жать працівники основних, допоміжних та обслуговувальних
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виробництв, науково-дослідних підрозділів та лабораторій, заводо-
управління, складів, охорони — тобто всі зайняті у виробництві або
його безпосередньому обслуговуванні. До групи непромислового
персоналу входять працівники структур, які хоч і перебувають на
балансі підприємства, але не пов’язані безпосередньо з процесами
промислового виробництва: житлово-комунальне господарство, ди-
тячі садки та ясла, амбулаторії, навчальні заклади тощо.

Такий поділ персоналу підприємства на дві групи необхідний для
розрахунків заробітної плати, узгодження трудових показників з
вимірниками результатів виробничої діяльності (для визначення
продуктивності праці береться, як правило, чисельність тільки про-
мислово-виробничого персоналу). Водночас поширення процесів
інтеграції промислових систем з банківськими, комерційними та
іншими господарськими структурами робить таке групування пер-
соналу все умовнішим.

Згідно з характером функцій, що виконуються, персонал під-
приємства поділяється здебільшого на чотири категорії: керівни-
ки, спеціалісти, службовці, робітники.
Керівники — це працівники, що обіймають посади керівників

підприємств та їх структурних підрозділів. До них належать дирек-
тори (генеральні директори), начальники, завідувачі, керуючі, викон-
роби, майстри на підприємствах, у структурних одиницях та підроз-
ділах; головні спеціалісти (головний бухгалтер, головний інженер,
головний механік тощо), а також заступники названих керівників.
Спеціалістами вважаються працівники, що виконують спеціа-

льні інженерно-технічні, економічні та інші роботи, інженери,
економісти, бухгалтери, нормувальники, адміністратори, юрис-
консульти, соціологи тощо.
До службовців належать працівники, що здійснюють підгото-

вку та оформлення документації, облік та контроль, господарське
обслуговування (тобто виконують суто технічну роботу), зокре-
ма, діловоди, обліковці, архіваріуси, агенти, креслярі, секретарі-
друкарки, стенографісти тощо.
Робітники — це персонал, безпосередньо зайнятий у процесі

створення матеріальних цінностей, а також зайнятий ремонтом, пе-
реміщенням вантажів, перевезенням пасажирів, наданням матеріа-
льних послуг та ін. Окрім того, до складу робітників включають
двірників, прибиральниць, охоронців, кур’єрів, гардеробників.

З аналітичною метою усіх робітників можна поділити на осно-
вних — тих, хто безпосередньо бере участь у процесі створення
продукції, та допоміжних — тих, які виконують функції обслуго-
вування основного виробництва. Поступово, з розвитком вироб-
ництва, його механізації та автоматизації чіткі межі між основ-
ними та допоміжними робітниками зникають, а роль останніх
(зокрема наладчиків, механіків) зростає.
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Важливим напрямом класифікації персоналу підприємства є
його поділ за професіями та спеціальностями.
Професія — це вид трудової діяльності, здійснювання якої

потребує відповідного комплексу спеціальних знань та практич-
них навичок.
Спеціальність — відносно вузький вид трудової діяльності,

який вимагає певного комплексу теоретичних знань і практичних
навичок.

Відповідно до цих визначень, наприклад, професія токаря, охоп-
лює спеціальності токаря-карусельника, токаря-револьверника,
токаря-розточувальника тощо.

Професійний склад персоналу підприємства залежить від спе-
цифіки діяльності, характеру продукції чи послуг, що надаються,
рівня технічного розвитку. Кожна галузь має властиві лише їй
професії та спеціальності. Водночас є загальні (наскрізні) профе-
сії робітників та службовців.

Класифікація працівників за кваліфікаційним рівнем базується
на їхніх можливостях виконувати роботи відповідної складності.
Кваліфікація — це сукупність спеціальних знань та практич-

них навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника
до виконання професійних функцій певної складності.

Рівень кваліфікації керівників, спеціалістів та службовців ха-
рактеризується рівнем освіти, досвідом роботи на тій чи іншій
посаді. Вирізняють спеціалістів найвищої кваліфікації (працівни-
ки, які мають наукові ступені та звання), спеціалістів вищої ква-
ліфікації (працівники з вищою спеціальною освітою та значним
практичним досвідом), спеціалістів середньої кваліфікації (пра-
цівники із середньою спеціальною освітою та певним практич-
ним досвідом), спеціалістів-практиків (працівники, що займають
відповідні посади, наприклад інженерні та економічні, але не
мають спеціальної освіти).

За рівнем кваліфікації робітників поділяють на чотири групи:
висококваліфіковані, кваліфіковані, малокваліфіковані й неква-
ліфіковані. Вони виконують різні за складністю роботи і мають
неоднакову професійну підготовку (табл. 12.1).

Ці класифікаційні ознаки персоналу підприємства поряд з ін-
шими (стаж, стать, вік, ступінь механізації праці) служать основою
для розрахунків різних видів структур. Для ефективного управлін-
ня важлива не проста констатація чисельності (або її динаміки)
окремих категорій працівників, а вивчення співвідношення між
ними. Це дає змогу не тільки виявити вплив фактора персоналу на
кінцеві результати діяльності підприємства, а й встановити най-
суттєвіші структурні зміни, їх рушійні сили, тенденції і на цій під-
ставі формувати реальну стратегію щодо розвитку трудових ре-
сурсів.
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Таблиця 12.1
ГРУПИ РОБІТНИКІВ ЗА РІВНЕМ

КВАЛІФІКАЦІЇ, ВИКОНУВАНІ НИМИ РОБОТИ
Й ТЕРМІНИ ЇХНЬОЇ ПІДГОТОВКИ

Кваліфікаційна
група робітників

Основна
виконувана робота

Термін підготовки,
стажування, досвід

Висококваліфіковані Особливо складні та від-
повідальні роботи (ре-
монт і наладка складного
обладнання, виготовлен-
ня меблів тощо)

Понад 2—3 роки, пері-
одичне стажування, вели-
кий практичний досвід
роботи

Кваліфіковані Складні роботи (метало-
та деревообробні, ремон-
тні, слюсарні, будівельні
тощо)

1—2 роки, чималий до-
свід роботи

Малокваліфіковані Нескладні роботи (апара-
турні, деякі складальні,
технічний нагляд тощо)

Кілька тижнів, певний до-
свід роботи

Некваліфіковані Допоміжні та обслуго-
вуючі (вантажники, гар-
деробники, прибираль-
ники тощо)

Не потребують спеціаль-
ної підготовки

Управління трудовими ресурсами, забезпечення їх ефектив-
ного використання потребує обов’язкового формування систе-
ми оцінки трудового потенціалу підприємства. Передовсім,
слід виокремлювати явочну, облікову та середньооблікову чи-
сельність працівників підприємства. Явочна чисельність вклю-
чає всіх працівників, що з’явилися на роботу. Облікова чисе-
льність включає всіх постійних, тимчасових і сезонних
працівників, котрих прийнято на роботу терміном на один і бі-
льше днів незалежно від того, перебувають вони на роботі, у
відпустках, відрядженнях, на лікарняному листку тощо. Серед-
ньооблікова чисельність працівників за певний період визна-
чається як сума середньомісячної чисельності, поділена на кі-
лькість місяців у розрахунковому періоді. Різниця між обліко-
вою та явочною чисельністю характеризує резерв (в основному
робітників), що має використовуватись для заміни тих, хто не
виходить на роботу з поважних причин.

Окрім оцінки персоналу з допомогою групування за названи-
ми вище ознаками, у зарубіжній та вітчизняній практиці управ-
ління трудовими ресурсами найчастіше використовуються такі
показники:
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• Плинність персоналу =
впрацівникі ьчисельніст

ліковаСередньооб
впрацівникі причинусіх  з

 звільненихКількість

• Стабільність або «відда-
ність» персоналу (серед-
ній стаж роботи на цьому
підприємстві)

=
впрацівникі ьчисельніст

ліковаCередньооб
персоналувсьоговіпідприємст       

омунароботироківсумаЗагальна ць

• Рівень дисципліни (не-
явок на роботу) =

днів)-(людиноановідпрацьовУсього
днів)-(людинороботунаНеявки

• Відповідність кваліфі-
кації робітників ступеню
складності виконуваних
ними робіт

=
явиконуютьсщо              

робіт,розрядтарифнийСередній
робітниківгрупи

  розрядтарифнийСередній       

• Співвідношення чисе-
льності окремих категорій
працівників

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

    робітниківкількістьЗагальна     
робітниківанихкваліфікові   
іфікованихвисококвальЧисельніст 

 управління
апаратувпрацівникіьЧисельніст  

івиробництвуньобезпосеред
зайнятих,робітниківьЧисельніст

робітниківдопоміжнихьЧисельніст
робітниківосновнихьЧисельніст

Ці та інші аналітичні показники (коефіцієнти) потребують порі-
вняння з аналогічними у споріднених підприємствах або ж мають
аналізуватися в динаміці. Треба також ураховувати, що вони харак-
теризують тільки потенціал трудових ресурсів і його відповідність
іншим факторам та умовам виробництва. Ефективність використан-
ня трудових ресурсів виявляється лише через показники, що харак-
теризують кінцеві результати діяльності підприємства.

12.2. Визначення чисельності
окремих категорій працівників

Планування персоналу як одна із важливих функцій
управління персоналом полягає в кількісному, часовому і прос-
торовому визначенні потреби окремих категорій працівників, не-
обхідних для досягнення цілей підприємства. Воно ґрунтується
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на стратегії розвитку підприємства, його кадровій політиці. Фун-
кція планування персоналу стає все важливішою у формуванні
стратегії підприємства, високих темпів його розвитку і підви-
щення конкурентоспроможності.

Планування трудових ресурсів на діючому підприємстві по-
чинається з оцінки їх наявності. Останнє передбачає інвентариза-
цію робочих місць, виявлення чисельності тих, хто працює на
кожній операції, що забезпечує реалізацію кінцевої мети (ство-
рення продукції, надання послуг). Аналіз і дальші розрахунки
проводяться за категоріями працівників (робітники, керівники,
спеціалісти, службовці), а для кожної з них — за професіями,
спеціальностями, розрядами.

Розрахунки чисельності спираються не лише на кількісну та
якісну оцінку самих трудових ресурсів, а й на можливий рівень їх
використання та на аналіз факторів, які впливають на цей рівень —
технічних, організаційних, соціально-економічних.

Об’єктами аналізу в такому разі стають:
⎯ номенклатура продукції, що виготовляється, та послуг, що

надаються;
⎯ втрати робочого часу та причини таких;
⎯ характер та порівняльний рівень технологічних процесів і

устаткування;
⎯ прогресивність і відповідність сучасним вимогам органі-

зації праці та виробництва;
⎯ рівень мотивації трудової діяльності;
⎯ норми обслуговування та виробітку, рівень їх фактичного

виконання тощо.
Визначення планової чисельності персоналу залежить від

специфіки підприємства, особливостей його функціонування.
Зокрема:

1) розрахунки за обсягом будуть різними для підприємств ма-
сового та серійного виробництва порівняно з підприємствами
одиничного й дослідного виробництва;

2) підприємство, яке докорінно диверсифікує свою діяль-
ність, має значно більші проблеми у розрахунках, ніж підпри-
ємство зі стратегією збільшення обсягів виробництва чи на-
дання послуг;

3) підприємству, виробництво на якому має ритмічний харак-
тер протягом усього року, незначні проблеми виробництва се-
зонного характеру, у тому числі щодо розрахунків чисельності
персоналу.

За умови значних організаційних змін (наприклад створення
нового підприємства) оцінювання майбутніх потреб у трудових
ресурсах є досить складним завданням. У цьому разі використо-
вують типові структури, моделі, аналоги.
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За визначення чисельності на перспективний період необхідно
враховувати фактори зовнішнього середовища, а саме:

• ринкову кон’юнктуру, зумовлену тим чи іншим видом дія-
льності;

• циклічність розвитку економіки, передбачення можливого
загального економічного спаду;

• регіональні особливості ринку праці (переміщення вироб-
ничих потужностей в регіони з нижчою вартістю робочої сили);

• державні (урядові) програми, замовлення, контракти (згідно
з останніми, підприємство зобов’язане створювати нові робочі
місця);

• юридичні аспекти (закони, договори з профспілками, колек-
тивні договори і т. ін.), що регулюють трудові відносини, захи-
щають інтереси окремих категорій населення та працівників;

• можливості використання тимчасового наймання працівни-
ків, надомної праці.

Техніка розрахунків планової чисельності окремих катего-
рій працівників визначається конкретною специфікою їхньої
професійної діяльності та галузевими особливостями функціо-
нування того чи того підприємства. Але в будь-якому разі вона
має базуватись на врахуванні можливої економії витрат праці
за факторами.

Розглянемо систему необхідних (основних) розрахунків на
прикладі промислового підприємства. Передовсім, для виявлення
загальної (планової) чисельності промислово-виробничого пер-
соналу на плановий період використовується метод коригування
базової чисельності:

Ч
100

ЧЧ б
пл ∆±

∆⋅
=

V , (12.1)

де плЧ  — чисельність промислово-виробничого персоналу, що
необхідна для забезпечення запланованого обсягу виробництва
продукції (послуг), осіб;

бЧ  — базова (очікувана) чисельність, осіб;
V∆  — плановий темп зростання обсягу виробництва продук-

ції, %;
Ч∆  — сумарна зміна чисельності за пофакторним розрахун-

ком можливого зростання (зниження) продуктивності праці, осіб.
Точнішим є метод розрахунку планової чисельності на під-

ставі повної трудомісткості виготовлення продукції:

в.нр.п
пл T

Ч
K⋅

= повТ , (12.2)
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де повТ  — повна трудомісткість виробничої програми розрахун-
кового року (включає технологічну трудомісткість, трудоміст-
кість обслуговування та управління виробництвом), нормо-
годин;

р.пT  — розрахунковий ефективний (дійсний) фонд часу одного
працівника, годин (табл. 12.2).

в.нK  — очікуваний коефіцієнт виконання норм.

Таблиця 12.2
РОЗРАХУНОК БАЛАНСУ РОБОЧОГО

ЧАСУ СЕРЕДНЬООБЛІКОВОГО ПРАЦІВНИКА (дані умовні)

Очікуваний результат
Показник поточного

року
розрахункового

року

Кількість календарних днів 365 365

Вихідні та святкові дні 110 109

Номінальний фонд робочого часу, днів 255 256

Невиходи на роботу, днів 38 36

з них:

відпустки 21 23

захворювання 10 9

невиходи, що дозволяються законом 2 2

з дозволу адміністрації 1 1

прогули 2 1

цілодобові простої 1 —

страйки 1 —

Явочний робочий час, днів 217 220

Середня тривалість робочого дня, годин 7,95 7,90

Внутрішньозмінні втрати робочого часу та
простої, годин 0,45 0,30

Кількість робочих годин 7,50 7,60

Ефективний робочий фонд часу за рік, годин 1627,5 1672

Чисельність робітників, які зайняті на роботах, що норму-
ються ( рн

плЧ ), розраховується за формулою:
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, (12.3)

де it  — планова трудомісткість одиниці і-го виду виробу, нормо-
годин;

im  — кількість виробів і-го виду, одиниць;
n  — кількість видів виготовлюваних одиниць.
Чисельність основних робітників, зайнятих на ненормованих

роботах ( ос
плЧ ) — контроль технологічного процесу, управління

апаратами, машинами та іншим устаткуванням, розраховується
за нормами обслуговування, а саме:

об

змoос
пл H

Ч rokпm ⋅⋅
= , (12.4)

де om  — кількість об’єктів, що обслуговуються (агрегатів і т. ін.);
змп  — кількість змін роботи на добу;
rok  — коефіцієнт переведення явочної чисельності в облікову,

який розраховується за формулою 
)100(

100
f

kro −
= , де f  — плано-

вий відсоток невиходів робітників на роботу;
обH  — норма обслуговування одного агрегата (машини) — кі-

лькість об’єктів на одного робітника.
Чисельність робітників (в основному допоміжних), для яких

неможливо встановити норми обслуговування та розрахувати
трудомісткість робіт ( ∂

плЧ ), визначається за формулою:
rokпп ⋅⋅=∂

змр.мплЧ , (12.5)

де р.мп  — кількість робочих місць.
Чисельність працівників управління, спеціалістів, службовців

розраховується за кожною функцією методом прямого норму-
вання, якщо дані щодо трудомісткості є достатньо вірогідними.

За браком інформації або надмірної трудомісткості розрахун-
ків можна використати метод нормування чисельності цих кате-
горій персоналу з використанням кореляційної залежності типу

n21 u
n

u
2

u
1оха хх K⋅=с

плЧ , (12.6)
або

nnахахаа x⋅++⋅+⋅+= K22110
с
плЧ , (12.7)

де с
плЧ  — нормативна (планова) чисельність працівників управ-

ління за конкретною функцією;
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nхх х,,, 21 K  — вагомість факторів, що визначають чисельність
працівників за цією функцією;

nu uu ,,, 21 K  — показники ступеня за чисельного значення фак-
торів;

oa  — постійний коефіцієнт (вільний член) рівняння нормати-
вної залежності;

naaa ,,, 21 K  — коефіцієнти регресії, що визначають міру
впливу кожного фактора на чисельність працівників.
За встановлення чисельності управлінського персоналу керу-

ються типовими штатними розкладами (схемами, моделями),
виробленими наукою управління та практикою у тій чи тій сфері
діяльності.

Додаткова потреба персоналу на перспективний (плановий)
період заявляється на підставі порівняння його фактичної наяв-
ності та потреби на плановий період за окремими професіями і
кваліфікаціями. Вона розраховується як очікуваний приріст з
урахуванням компенсації зменшення (вихід на пенсію, призов до
армії та ін.), заміни практиків спеціалістами тощо.

12.3. Кадрова політика й система
управління персоналом

Сучасна кадрова політика підприємства (фірми, кор-
порації) має бути спрямована на ринкові умови господарювання.
Головна її мета полягає в забезпеченні нині та у майбутньому
кожного робочого місця, кожної посади персоналом відповідних
професій та спеціальностей і належної кваліфікації.

Досягнення кінцевої мети кадрової політики суб’єктом госпо-
дарювання має передбачати виконання таких основних функцій:

• розроблення і корекція стратегії формування та використан-
ня трудового потенціалу відповідно до змін в умовах господарю-
вання;

• набір і формування необхідних категорій персоналу (відбір,
професійна орієнтація, наймання, адаптація);

• підготовка персоналу до відповідної професійної діяльності
(виробничо-технічне учнівство, загальна професійна підготовка,
підвищення кваліфікації, просування по службі);

• оцінювання персоналу (контроль відповідності персоналу
конкретним потребам виробництва чи іншої сфери діяльності,
аналіз ділових якостей працівників, висунення на певну посаду,
службове переміщення);

• мотивація дотримання належного режиму трудової діяльно-
сті та високої продуктивності праці;
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• постійний моніторинг безпеки праці;
• забезпечення соціальної захищеності персоналу підприємст-

ва (фірми, корпорації);
• реалізація постійних контактів між керівництвом (керівни-

ками всіх рівнів) і представниками трудових колективів (проф-
спілками).

Ці та деякі інші функції реалізуються службами персоналу
(відділами кадрів) у тісній співпраці як з генеральною дирекцією
(наприклад, питання загальної стратегії або висунення на по-
сади), так і з відповідними структурними підрозділами підпри-
ємства, які беруть участь у розробленні та реалізації кадрової
політики.

Результативність (ефективність) господарювання на підприємс-
тві значною (якщо не вирішальною) мірою залежить від якості ді-
ючої системи управління персоналом. Під системою управління
розуміють багатовекторну діяльність відповідних відділів (служб)
підприємства, галузевих органів та органів центральної виконав-
чої влади; вона охоплює низку функціональних підсистем, пере-
лік яких з короткою змістовою характеристикою наведено на
рис. 12.1.

Найбільший успіх господарювання (діяльності) досягається
тоді, коли всі функціональні підсистеми управління персоналом
узгоджені в часі та просторі й застосовуються одночасно.

Практичне застосування належної системи управління персо-
налом має спиратись на сучасну концепцію та відповідну страте-
гію менеджменту. Одним із важливих етапів реалізації вибраної
системи управління персоналом є практичне здійснення набору
необхідних фірмі категорій персоналу.

Обсяг робіт щодо набору персоналу залежить, передовсім, від
різниці між наявною чисельністю та майбутніми потребами. Роз-
різняють зовнішні та внутрішні джерела набору. До зовнішніх
належать ті, що забезпечують поповнення персоналу через:

⎯ державні бюро із працевлаштування, регіональні біржі
праці;

⎯ комерційні (у тому числі міжнародні) підприємства та ор-
ганізації із працевлаштування;

⎯ систему контрактів підприємств з вищими, середніми спе-
ціальними та професійно-технічними навчальними закладами;

⎯ об’яви у пресі, на радіо, телебаченні, афішах тощо.
Варто зазначити, що емпіричний підхід до набору персоналу,

який значною мірою властивий використанню названих джерел
найму, може стати причиною великих помилок, а також дарем-
них втрат часу та грошей. Ось чому підприємства все частіше ви-
користовують внутрішні джерела набору, а саме:

⎯ підготовку працівників через учнівство на підприємстві;
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⎯ просування по службі своїх працівників (можливо з пере-
підготовкою), що потребує менших витрат, створює ліпший мо-
ральний клімат на підприємстві;

⎯ пряме звертання до своїх працівників з проханням рекомен-
дувати на роботу їхніх друзів та знайомих;

⎯ регулярне інформування всього колективу працівників про
наявні вакансії тощо.

Рис. 12.1. Функціональні підсистеми
управління персоналом на підприємстві
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Недоліком такого підходу є фактичне обмеження припливу но-
вих людей з можливими інноваційними поглядами на процес
управління певною сферою діяльності, які могли б бути дуже ко-
рисними.

Співвідношення окремих форм набору залежить, передовсім,
від специфіки конкретної категорії персоналу, а також від взає-
модії держави і підприємств у сфері підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації кадрів. Важливість такої взаємодії
випливає з того, що вона забезпечує ефективне розв’язання не
тільки суто практичного завдання — забезпечення сучасного ви-
робництва кваліфікованою робочою силою, а й сприяє більшій
зайнятості працездатного населення, пом’якшує зумовлене без-
робіттям соціальне напруження в суспільстві.

12.4. Продуктивність праці персоналу

Продуктивність праці відбиває сутність ефективності
процесу праці. У її визначенні вихідною категорією є праця.

З’ясовуючи економічний зміст продуктивності праці, треба
мати на увазі, що праця, яка витрачається на виробництво тієї чи
іншої продукції, складається з: 1) живої праці, що витрачається в
цей момент безпосередньо в процесі виробництва певної продук-
ції; 2) минулої праці, уречевленої у раніше створеній продукції,
яка використовується тією чи іншою мірою для виробництва но-
вої продукції (сировина, матеріали тощо — повністю; машини,
обладнання тощо — частково).

Під продуктивністю праці як економічною категорією заведе-
но розуміти ефективність (плодотворність) трудових витрат, здат-
ність конкретної праці створювати за одиницю часу певну кіль-
кість матеріальних благ. Підвищення продуктивності праці хара-
ктеризує економію сукупної (живої, уречевленої і майбутньої)
праці. Конкретно воно полягає в тому, що частка живої праці
зменшується, а уречевленої збільшується, проте збільшується в
такий спосіб, що загальна величина трудомісткості товарів змен-
шується.
Рівень продуктивності праці визначається обсягом продукції

(послуг), що виробляє один працівник за одиницю робочого часу
(годину, зміну, добу, місяць, квартал, рік), або кількістю робочого
часу, що витрачається на виробництво одиниці продукції (послуг).

Вибір відповідного підходу до визначення рівня продуктивно-
сті праці залежить від специфіки діяльності тих чи тих підпри-
ємств або їхніх підрозділів, від мети розрахунків та базується на
методичних особливостях, перелік яких наведено на риc. 12.2.
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Рис. 12.2. Методи вимірювання та показники
рівня продуктивності праці

Якщо показники виробітку мають більш узагальнювальний, уні-
версальний характер, то показники трудомісткості можна розрахо-
вувати за окремими видами продукції (послуг) та використовувати
для розрахунків потрібної чисельності робітників і виявлення конк-
ретних резервів підвищення продуктивності праці. Достовірність
розрахунків зростає за визначення повної трудомісткості (техноло-
гічної, обслуговування та управління виробництвом).

Натуральні показники виробітку найточніше відображають
динаміку продуктивності праці, але можуть бути застосовані ли-
ше на підприємствах, що випускають однорідну продукцію. Ви-
користання так званих умовно-натуральних вимірників (напри-
клад, умовна консервна банка) дає змогу розширити можливості
застосування цих показників.
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Трудові показники потребують добре налагодженої роботи з
технічного нормування та обліку праці. Переважно їх використо-
вують на робочих місцях, дільницях, цехах, що випускають різ-
норідну продукцію, та за наявності значних обсягів незавершено-
го виробництва, яке неможливо виміряти у натуральних та гро-
шових одиницях.

Найуніверсальнішими, а тому й найпоширенішими, є вартісні
показники виробітку. Вони можуть застосовуватись для визна-
чення рівня та динаміки продуктивності праці на підприємствах з
різноманітною продукцією, що випускається, і послугами, що
надаються.

Для забезпечення точності вимірювання продуктивності праці
(особливо її динаміки) за вартісними показниками слід урахову-
вати вплив на її рівень, передовсім цінового фактора.

Цілеспрямоване управління продуктивністю праці, розроб-
лення конкретних програм ефективнішого використання трудо-
вого потенціалу підприємства (організації) потребують класифі-
кації чинників її динаміки. З огляду на можливості впливу на
діяльність підприємства (організації) всі чинники зростання про-
дуктивності праці поділяють на дві узагальнюючі групи — зов-
нішні та внутрішні.

До групи зовнішніх чинників належать ті, що об’єктивно пере-
бувають поза контролем окремого підприємства (тобто чинники
загальнодержавні та загальноекономічні — законодавство, полі-
тика і стратегія, ринкова інфраструктура; макроструктурні зру-
шення в суспільстві; природні ресурси), а до внутрішніх — ті, на
які підприємство може безпосередньо впливати (характер проду-
кції, технологія та обладнання, матеріали, енергія; персонал, ор-
ганізація виробництва й праці, система мотивації тощо). Проте
зовнішні чинники теж мають для підприємства неабиякий госпо-
дарський інтерес. Урахувавши їх, можна ґрунтовніше мотивувати
відповідні управлінські рішення, які дають змогу розробити стра-
тегію щодо продуктивності праці на тривалий період.

Окрім наведеної глобальної (системної) класифікації, у прак-
тиці господарювання для аналітичних цілей та укрупнених роз-
рахунків можуть використовуватися й інші інтегровані групуван-
ня факторів зростання продуктивності праці на підприємствах. За
одним з можливих таких групувань усі чинники, що істотно
впливають на продуктивність праці, можна об’єднати в такі групи:

• матеріально-технічні (удосконалення техніки й технології,
застосування нових видів сировини та матеріалів тощо);

• організаційні (поглиблення спеціалізації, комбінування, удо-
сконалення системи управління, організації праці тощо);

• економічні (удосконалення методів планування, систем
оплати праці, участі працівників у прибутках тощо);
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• соціальні (створення належного морально-психологічного
клімату, нематеріальне заохочення, поліпшення системи підгото-
вки та перепідготовки персоналу тощо);

• природні умови та географічне розміщення підприємств (цю
групу факторів виділяють та аналізують переважно на підприєм-
ствах добувних та деяких переробних галузей промисловості).

У практиці реального управління підприємством (організа-
цією) завжди є актуальною необхідність кількісного визначення
впливу окремих чинників на рівень продуктивності праці. Розра-
хунки базуються на виявленні резервів (невикористаних можли-
востей) зростання продуктивності праці, що виявляються як у
просторі (для всіх ланок підприємства), так і в часі (за календар-
ним графіком їх можливого використання).

Кількісний вплив окремих чинників деталізується за схемою, що
зображена на рис. 12.3, а їх загальний вплив на зміни у продуктив-
ності праці на підприємстві визначається в такому порядку:

• розраховується вихідна чисельність промислово-виробни-
чого персоналу в розрахунковому періоді (Чвих), тобто умовна
чисельність, що була б необхідною для забезпечення планового
(розрахункового) обсягу виробництва у разі збереження базового
рівня продуктивності праці одного працівника;

• визначається зміна (зменшення «–», зростання «+») вихідної
чисельності працівників під впливом окремих чинників продук-
тивності праці, а також сумарна зміна чисельності ( )сE ;

• обчислюється загальний приріст продуктивності праці у розра-
хунковому періоді ( W∆ ) відносно базового періоду за формулою:

свих

c

Ч
100

E
EW

±
⋅±

=∆ . (12.8)

Розрахунки зміни вихідної чисельності працівників за факто-
ром продуктивності праці здійснюються, як правило, через порі-
вняння затрат праці на весь обсяг продукції (послуг) за розрахун-
ковими та базовими умовами діяльності відповідних категорій і
груп працівників.

Так, наприклад, економію чисельності працівників за рахунок
запровадження нової техніки, технології, модернізації обладнан-
ня ( )Eч  можна розрахувати за такою формулою:

вих
р

н

cн
ч Ч

100
Ч

⋅⋅
−

=
t

ttΕ , (12.9)

де нc , tt  — трудомісткість виробництва відповідно на старому та
новому (модернізованому) обладнанні (за старою та новою тех-
нологіями); Чр — частка робітників, що зайняті на цьому облад-
нанні (застосовують технологію) у загальній чисельності праців-
ників у базовому періоді, %.
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Рис. 12.3. Деталізована класифікація чинників для розрахунків
можливого зростання продуктивності праці на підприємстві

Зміну чисельності за рахунок скорочення внутрішньозмінних
простоїв розраховують за формулою:
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де б
т

р
т , qq  — внутрішньозмінні простої відповідно в розрахунко-

вому та базовому періодах, %.
За неможливості зробити розрахунки за конкретними форму-

лами (особливо це стосується виявлення впливу економічних і
соціальних факторів), економія чисельності та відповідне зрос-
тання продуктивності праці визначаються на підставі експертних
оцінок, ситуаційного аналізу, зіставлення з аналогами тощо.

12.5. Мотивація трудової діяльності

Соціально-економічною основою поведінки та активі-
зації зусиль персоналу підприємства (організації), що спрямовані
на підвищення результативності їхньої діяльності, завжди є мо-
тивація праці.
Система мотивації характеризує сукупність взаємозв’язаних

заходів, які стимулюють окремого працівника або трудовий колек-
тив у цілому щодо досягнення індивідуальних і спільних цілей ді-
яльності підприємства.

Для формування належного ставлення до праці необхідно ство-
рювати такі умови, щоб персонал сприймав свою працю як свідому
діяльність, що є джерелом самовдосконалення, основою професій-
ного та кар’єрного зростання. Система мотивації повинна розвивати
почуття належності до конкретного підприємства. Відповідне став-
лення до праці та свідома поведінка визначаються системою ціннос-
тей працівника, умовами праці й застосовуваними стимулами.

За домінуючої ролі соціально-економічних умов в основу
будь-якої моделі мотивації покладаються, передовсім, психологіч-
ні аспекти (рис. 12.4).

Вплив керуючої підсистеми підприємства на чинники поведін-
ки залежить від пізнання елементів не лише індивідуальної пси-
хології, що визначає вчинки кожного працівника, а й колективної
психології певних груп працівників. Це зумовлює сприймання
мотивації як імовірнісного процесу: те, що мотивує одного пра-
цівника в конкретній ситуації, не впливатиме на нього в іншій
ситуації або не впливатиме на іншого працівника за аналогічних
умов. Саме цим пояснюється необхідність конструювання бага-
тофакторних моделей мотивації, що в них остання стає функ-
цією потреб, очікувань і сприймання працівниками справедливо-
сті винагороди. Результативність діяльності конкретного праців-
ника зумовлюється, передовсім, індивідуальними можливостями
та особистою заінтересованістю, а також усвідомленням його
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власної ролі в колективних зусиллях. Обсяг затрат праці зале-
жить від оцінки працівником достатності рівня винагороди і впе-
вненості в тому, що її буде отримано.

Рис. 12.4. Концептуальна характеристика
моделей мотивації трудової діяльності

До факторів, котрі зумовлюють поведінку працівника, і які треба
враховувати в практиці мотивації його трудової діяльності, належать
передовсім такі: фізичний тип особистості (вік, стать тощо), рівень
самосвідомості та освіченості, професійна підготовка, психологічний
клімат у колективі, вплив зовнішнього середовища тощо.
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Щодо колективної психології, то формування дієвої системи
мотивації спирається на постійний аналіз і вдосконалення відно-
син між: роботодавцями й найманими працівниками; керівника-
ми та їхніми підлеглими; конкуруючими робочими групами; гру-
пами, що виконують споріднені функції.

Система мотивації на рівні підприємства має базуватися на
певних вимогах, а саме:

• надання однакових можливостей щодо зайнятості та посадо-
вого просування за критерієм результативності праці;

• узгодження рівня оплати праці з її результатами і визнання осо-
бистого внеску в загальний успіх. Це передбачає справедливий роз-
поділ доходів залежно від ступеня підвищення продуктивності праці;

• створення належних умов для захисту здоров’я, безпеки праці
та добробуту всіх працівників;

• забезпечення можливостей для зростання професійної майс-
терності, реалізації здібностей працівників, тобто створення про-
грам навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікації;

• підтримування в колективі атмосфери довіри, заінтересова-
ності в реалізації загальної мети, можливості двосторонньої ко-
мунікації між керівниками та робітниками.

Окрім загальновживаної класифікації методів мотивації
(рис. 12.5), їх можна поділити ще й на індивідуальні та групові, а
також на зовнішні — винагороди, що надходять ззовні, та внут-
рішні — винагороди, що надаються самою працею (почуття зна-
чущості праці, самоповаги та ін.).

У теорії мотивації слово «винагорода» має ширше значення,
ніж просто матеріальне заохочення або задоволення, з якими це
слово найчастіше асоціюється. Винагорода — це все те, що лю-
дина вважає цінним для себе. Але розуміння цінності в людей
неоднакове, тому різною є оцінка винагороди та її відносного рі-
вня. Персоналізація (індивідуальна або групова) форм і методів
винагородження є фундаментом дієвості будь-якої моделі моти-
вації, а матеріальні потреби домінуватимуть іще достатньо довго.

Водночас варто зауважити, що лише заробітна плата не може бути
єдиною метою трудової діяльності. Матеріальне заохочення робить
мотивацію праці результативною лише за умови функціонування
останньої як системи, що базується на таких основних принципах:

• комунікація, співробітництво і згода між працівниками та
адміністрацією щодо загальних принципів системи;

• обґрунтована система оцінювання робіт і визначення обсягу
останніх;

• професійно осмислені та обґрунтовані критерії виміру й оці-
нювання результатів праці; виважені нормативи, контроль за ни-
ми та періодичний перегляд; чітке узгодження заохочення з ре-
зультативністю діяльності; винагородження, особливо додаткове,
що, передовсім, пов’язано з якістю.
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Рис. 12.5. Класифікація методів мотивації

Такі принципи покладаються в основу організації оплати пра-
ці на підприємстві.

Поточні зміни в діяльності підприємства, окремих його під-
розділів, а також вироблення та реалізація стратегії розвитку час-
то-густо потребують коригування (регулювання) поведінки
окремих категорій працівників.

Регулювання поведінки означає мотивацію на підставі вияв-
лення функціональних, або бажаних, видів поведінки та підкріп-
лення таких.

Фундаментальні принципи, що пов’язані з регулюванням по-
ведінки, такі:

• необхідність брати до уваги тільки реально можливі за пев-
них умов поведінкові явища;

• використання як основних показників частотності конкрет-
них явищ поведінки;

• важливість спостереження за поведінкою в рамках конкрет-
ної ситуації.
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Послідовно здійснюваний алгоритм регулювання поведінки
окремих категорій персоналу підприємства (організації) залежно
від результативності діяльності показано на рис. 12.6. Він має
універсальний характер і передбачає п’ять кроків (етапів) регу-
лювання поведінки: 1) виявлення; 2) вимірювання; 3) аналіз;
4) втручання; 5) оцінювання. Одиницею аналізу може бути як ін-
дивід, так і група людей. Але у будь-якому разі успіх так званого
«ситуаційного управління поведінкою» значною мірою залежить
від виявлення причинно-наслідкового зв’язку між поведінкою і
результатами, між коригуючими діями та підвищенням ефектив-
ності діяльності підприємства.

Виявлення конкретного виду поведінки та його
зв’язку з результативністю функціонування 1

Вимірювання частотності
тих чи тих видів поведінки 2

Виявлення на підставі функціонального аналізу
наявних можливостей (варіантів) поведінки 3

Розроблення стратегії втручання 4а

Застосування відповідної стратегії 4б

Вимірювання частотності
видів поведінки після втручання 4в

Підтримка бажаного виду поведінки 4г

Оцінювання результативності 5

Чи розв’язано
проблему?Ні

Так

Рис. 12.6. Алгоритм регулювання поведінки
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12.6. Оплата праці: сутність, функції,
державна політика й основи організації

Ефективність функціонування та соціальний розвиток
суб’єктів господарювання (трудових колективів) забезпечується,
передусім, формуванням належних індивідуальних і колективних
матеріальних стимулів, провідною формою реалізації яких є
оплата праці різних категорій персоналу.
Оплата праці — це будь-який заробіток, обчислений, як пра-

вило, у грошовому виразі, який за трудовим договором власник
або уповноважений ним орган виплачує працівникові за викона-
ну роботу або надані послуги.

Оплата праці складається з основної заробітної плати й додат-
кової оплати праці. Розміри оплати найманого працівника зале-
жать від результатів його праці з урахуванням наслідків госпо-
дарської діяльності підприємства.
Основна заробітна плата працівника залежить від результатів

його праці й визначається тарифними ставками, відрядними роз-
цінками, посадовими окладами, а також надбавками і доплатами
у розмірах, не вищих за встановлені чинним законодавством. Рі-
вень додаткової оплати праці здебільшого залежить від кінцевих
результатів діяльності підприємства. Зазвичай до додаткової
оплати праці належать премії, інші заохочувальні та компенса-
ційні виплати, а також надбавки й доплати, не передбачені чин-
ним законодавством або встановлені понад розміри, дозволені
останнім.

За умов розвитку підприємництва та наявності різних форм
власності заробіток працівника вже не завжди визначається роз-
міром якогось гарантованого фонду оплати праці, а все більше
залежить від кінцевих результатів і доходів підприємства. Треба
враховувати, що й сам працівник усе частіше стає більш-менш
реальним співвласником підприємства. Відтак винагороду пра-
цівникові-власнику треба нараховувати не тільки за працю, а й за
вкладений у підприємство капітал. Ось чому, враховуючи зміни в
суті та механізмі формування заробітку працівника, замість по-
няття «заробітна плата» усе частіше використовують терміни
«трудовий дохід», «винагорода», «оплата праці», «заробіток»,
«дохід». Але у будь-якому разі повна компенсація (грошова або
негрошова) за витрачені зусилля, включаючи заробітну плату,
повинна відбивати внесок кожного працівника, ефективність йо-
го праці.

Дієвість оплати праці визначається тим, наскільки повно вона
виконує свої основні функції — відтворювальну, стимулювальну,
регулювальну й соціальну (рис. 12.7).
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Рис. 12.7. Основні функції заробітної плати

Реалізація відтворювальної функції заробітної плати перед-
бачає встановлення норм оплати праці на такому рівні, який за-
безпечує нормальне відтворення робочої сили відповідної квалі-
фікації та водночас дає змогу застосовувати обґрунтовані норми
праці, що гарантують власнику отримання необхідного результа-
ту господарської діяльності.
Функція стимулювальна зводиться до того, що можливий

рівень оплати праці має спонукати кожного працівника до
найефективніших дій на своєму робочому місці. Регулювальна
функція оплати праці реалізує загальноприйнятний принцип
диференціації рівня заробітку за професією і кваліфікацією
відповідної категорії персоналу, важливістю та складністю
трудових завдань. Соціальну функцію заробітної плати спрямо-
вано на забезпечення однакової оплати за таку саму роботу;
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вона має поєднувати державне й договірне її регулювання, а
також реалізовувати принцип соціальної справедливості за
одержання власного доходу.

Повна та ефективна реалізація цих головних функцій оплати
праці можлива за умови формування й послідовного здійснення
науково обґрунтованої її політики як на макрорівні (держава, га-
лузь, регіон), так і на мікрорівні (підприємство, організація, їх
підрозділи).
Державна політика оплати праці практично реалізується

через механізм її регулювання. Останній є складовою загаль-
ного механізму реалізації соціально-економічної політики
держави (рис. 12.8). Використання конкретних важелів механі-
зму державного регулювання оплати праці залежить від впливу
різноманітних чинників. Зокрема мінімальна заробітна плата
регулюється з урахуванням рівня економічного розвитку краї-
ни, продуктивності праці, середньої заробітної плати, а також
вартісної величини мінімального споживчого бюджету («ко-
шика»). До цього треба додати, що практичне значення має по-
вна реалізація інформаційної функції держави, тобто своєчасна
підготовка й оприлюднення статистичних даних: щокварталь-
но — про середню заробітну плату і тривалість робочого часу
за галузями, групами професій та посад; щорічно — про вар-
тість робочої сили відповідно до Типової міжнародної класи-
фікації витрат на робочу силу.
Політика оплати праці підприємств, організацій та інших пер-

винних суб’єктів господарювання формується й реалізується в ме-
жах чинного законодавства, передусім, Закону України «Про
оплату праці». Вона має враховувати стратегічні й тактичні цілі
діяльності конкретних суб’єктів господарювання, їхню галузеву
специфіку, абсолютні розміри, географічне розміщення, ступінь
міжнародної інтеграції, рівень соціального розвитку трудового ко-
лективу тощо.

Конкретна реалізація політики заробітної плати здійснюється
на підставі договірного регулювання оплати праці найманих пра-
цівників підприємств, тобто шляхом укладення системи тариф-
них угод на трьох рівнях:

• міжгалузевому (генеральна тарифна угода);
• галузевому (галузева тарифна угода) або комунальному (ре-

гіональна тарифна угода);
• виробничому (тарифна угода як частина колективного дого-

вору).
Тарифна угода — це договір між представниками сторін пере-

говорів з питань оплати праці та соціальних гарантій.
Предметом тарифної угоди як складової колективного догово-

ру на виробничому рівні є:
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⎯ форми й системи оплати праці, що застосовуються для різ-
них категорій та груп працівників;

⎯ мінімальна тарифна ставка, диференційована за видами
(типами) виробництв у межах рівнів, передбачених генеральною
тарифною угодою для відповідних видів (типів) виробництв га-
лузі (підгалузі);

⎯ розміри тарифних ставок за розрядами робіт і посадових
окладів відповідних категорій працівників;

⎯ види й розміри доплат, надбавок, премій та інших заохо-
чувальних і компенсаційних виплат та умови їх надання;

⎯ умови оплати праці за роботу в надурочний час, за про-
стої, які мали місце не з вини працівника, за виготовлення
продукції, що виявилася бракованою не з вини працівника,
тощо.

Рис. 12.8. Складові механізму реалізації
соціально-економічної політики держави



Економіка підприємства298

У разі найму працівника за контрактом власник або вповно-
важений ним орган може встановлювати за згодою працівника як
передбачені в колективному договорі, так і індивідуальні умови
оплати праці.

Слід зважити на те, що норми тарифної угоди виробничого рі-
вня можуть тимчасово (до шести місяців) допускати рівень опла-
ти праці, нижчий від норм, визначених генеральною галузевою
або регіональною тарифною угодою, але не нижчий від держав-
них норм і гарантій щодо оплати праці.

Протягом чинності (строки визначаються сторонами перего-
ворів) тарифних угод ніхто з представників сторін, що перебува-
ють у сфері дії цих угод, односторонньо не може вимагати збіль-
шення (зменшення) розміру оплати праці та пільг понад той
рівень, що передбачено тарифною угодою.

Практична організація оплати праці базується на державно-
му й договірному регулюванні її абсолютного рівня та механі-
змі визначення індивідуальної заробітної плати всіх окремих
категорій працівників (робітників, спеціалістів, службовців,
керівників) підприємств і установ різних форм власності. Ос-
новним організаційно-правовим інструментом обґрунтування
диференціації заробітної плати працівників різних суб’єктів
господарювання (діяльності) є тарифно-посадова система,
основними елементами якої є: тарифно-кваліфікаційні довід-
ники; кваліфікаційні довідники посад керівників, спеціалістів і
службовців; тарифні сітки і ставки; схеми посадових окладів
або єдина тарифна сітка.
Тарифно-кваліфікаційні довідники у вигляді Єдиного тари-

фно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників
(ЄТКД) — це збірник нормативних актів, що містить кваліфі-
каційні характеристики робіт і професій, згруповані за вироб-
ництвами та видами робіт. ЄТКД призначений для тарифікації
робіт, надання кваліфікаційних розрядів робітникам, а також
для формування навчальних програм їх підготовки та підви-
щення кваліфікації.
Кваліфікаційні довідники посад керівників, спеціалістів і служ-

бовців є нормативними документами, в яких подаються загально-
галузеві кваліфікаційні характеристики цих категорій працівни-
ків. У них зазначаються посадові обов’язки, вимоги до знань і
стажу роботи за спеціальністю, рівня та профілю підготовки ке-
рівників, спеціалістів і службовців.
Тарифна сітка встановлює відповідні співвідношення в оплаті

праці працівників різної кваліфікації. Власне, вона являє собою
перелік тарифних розрядів і відповідних тарифних коефіцієнтів.
У табл. 12.3, як приклад, наведено варіант побудови шестирозря-
дної тарифної сітки.
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Таблиця 12.3
ПРОГРЕСИВНЕ АБСОЛЮТНЕ Й ВІДНОСНЕ
ЗРОСТАННЯ ТАРИФНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ

Тарифний розряд
Показник

1 2 3 4 5 6

Тарифні коефіцієнти 1,0 1,13 1,29 1,48 1,71 2,0
Зростання тарифних коефі-
цієнтів:
• абсолютне — 0,13 0,16 0,19 0,23 0,29
• відносне, % — 13,0 14,2 14,7 15,5 17,0

Тарифний коефіцієнт першого розряду завжди дорівнює оди-
ниці. За першим розрядом тарифікуються прості роботи, вико-
нання яких не потребує професійної підготовки. Коефіцієнти на-
ступних розрядів характеризують ступінь складності праці
робітників, що мають такі розряди.

Важливим елементом тарифної системи є тарифна ставка. Її
абсолютна величина визначається згідно із встановленим держа-
вою мінімальним розміром заробітної плати, тобто таким, нижче
за який вже не можна платити працівникові за виконану норму
робочого часу. До цього необхідно додати, що у мінімальну за-
робітну плату не включають доплати, надбавки та компенсаційні
виплати. Відтак розмір оплати праці не може бути нижчим від
встановленої державою мінімальної заробітної плати навіть за
невиконання норм виробітку чи виготовлення бракованої проду-
кції з вини працівника.
Оплата праці керівників, спеціалістів і службовців конкрет-

них суб’єктів господарювання (колективної діяльності) здійсню-
ється за встановленими державою посадовими окладами з ураху-
ванням застосовуваної системи стимулювання високоефективної
роботи чи за контрактною (договірною) системою підприємств
(організацій) та інших підприємницько-комерційних структур.

12.7. Форми й системи оплати праці

Тарифна система, що її ми назвали основою органі-
зації оплати праці робітників виробничого підприємства, не
може, проте, забезпечити повних розрахунків місячного заро-
бітку цієї найбільшої за кількістю категорії персоналу, оскіль-
ки не бере до уваги реальної результативності їхньої діяльності
за відповідний проміжок часу. Цим пояснюється об’єктивна
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необхідність проведення розрахунків абсолютної величини за-
робітної плати, виходячи з фактичних результатів (затрат)
праці протягом розрахункового періоду. Такі результати (за-
трати) праці можна визначити за допомогою конкретних форм
і систем заробітної плати робітників виробничих підприємств
чи виробничо-експериментальних підрозділів науково-техніч-
них та інших подібних організацій.

Основними вимірниками результатів (затрат) праці є кількість
виготовленої продукції (обсяг наданих послуг) належної якості
або витрачений робочий час, тобто кількість днів (годин), протя-
гом яких працівник фактично був зайнятий (працював) на під-
приємстві (в організації). Такому поділу вимірників затрат праці
відповідають дві форми заробітної плати, що базуються на тари-
фній системі, — відрядна та почасова.
За відрядної форми оплата праці проводиться за нормами й

розцінками, встановленими на підставі кваліфікаційного (тариф-
ного) розряду працівника за виконання роботи відповідної склад-
ності. Основними умовами застосування відрядної оплати праці є
можливість визначення кількісних показників роботи, що безпо-
середньо залежать від конкретного працівника і піддаються точ-
ному обліку, а також необхідність стимулювання зростання ви-
пуску продукції та наявність реальних можливостей підвищення
виробітку на конкретному робочому місці. Використання цієї
форми оплати праці потребує встановлення обґрунтованих норм
виробітку, чіткого обліку їх виконання і, що особливо важливо,
воно не повинно призводити до погіршення якості продукції, по-
рушень технологічних режимів, техніки безпеки, а також до пе-
ревитрачання сировини, матеріалів, енергії.
За почасової форми заробітної плати оплата праці робітників

здійснюється за годинними (денними) тарифними ставками з
урахуванням відпрацьованого часу та рівня кваліфікації, що ви-
значається тарифним розрядом. Почасова форма заробітної плати
застосовується тоді, коли недоцільно нормувати роботи (напри-
клад, операції контролю за якістю продукції) або вони взагалі не
піддаються нормуванню, оскільки зміст і послідовність виробни-
чих операцій часто змінюються (роботи з ремонту та налаго-
дження устаткування, обслуговування внутрішньозаводського
транспорту, дослідно-експериментальні роботи тощо). Сучасна
техніка пред’являє підвищені вимоги до точності та чистоти об-
робки, якості продукції. Саме почасова, а не відрядна оплата
праці значно більше сприяє дотриманню цих вимог. Почасова
оплата праці керівників, спеціалістів і службовців здійснюється,
як правило, за посадовими окладами (ставками).

У разі найму працівника на роботу за контрактом оплата його
праці обумовлюється в трудовому контракті.
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Кожна з названих форм заробітної плати охоплює кілька сис-
тем оплати праці для різних організаційно-технологічних умов
виробництва. Можливі та реально застосовувані системи оплати
праці працівників підприємств (підрозділів організацій) показано
на рис. 12.9.

Рис. 12.9. Форми та основні системи оплати праці

За прямої відрядної системи заробіток працівника ( )п.в.сD  роз-
раховується множенням кількості одиниць виробленої продукції
( )v  на розцінку за одиницю продукції ( )op :

vpD ⋅= oп.в.с . (12.11)

Розцінка визначається діленням погодинної тарифної ставки
на норму виробітку або множенням погодинної тарифної ставки
на норму часу (у годинах) на виготовлення одиниці продукції.

За непрямої відрядної системи заробіток працівника залежить
не від його особистого виробітку, а від результатів праці праців-
ників, що їх він обслуговує. Вона застосовується для оплати пра-
ці тих категорій допоміжних робітників (наладчиків, ремонтни-
ків, кранівників), праця яких не піддається нормуванню та
обліку, але значною мірою визначає рівень виробітку основних
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робітників. Заробіток робітника ( )н.в.сD  за цієї системи розрахову-
ється за формулою:

внн.в.с ktsD ⋅⋅= , (12.12)
де s — погодинна тарифна ставка; t —  фактично відпрацьована
кількість годин цим робітником; kв.н — середній коефіцієнт вико-
нання норм виробітку всіма робітниками, що обслуговуються.
За відрядно-преміальною системою заробіток працівника

(Dв.п.с) складається з відрядного заробітку (p0v) та премії (m) за
досягнення певних результатів:

Dв.п.с = p0v + m. (12.13)
Відрядно-прогресивна система оплати праці передбачає опла-

ту робіт, виконаних у межах встановленої норми (no) за звичай-
ними відрядними розцінками (ρ), а робіт, виконаних понад нор-
мативний (базовий) рівень (ni), — за підвищеними розцінками
( iρ ) залежно від ступеня виконання завдання. Отже, заробіток
(Dв. прог) за цією системою визначається за формулою:

Dв. прог = ρ · no + ρi · ni. (12.14)
Застосування цієї системи обмежується, як правило, дільни-

цями, що можуть стримувати роботу всього підприємства, за
браком у них стимулювальних факторів підвищення якості про-
дукції або послуг.

Відмінність акордної системи полягає в тому, що працівнико-
ві або групі працівників розцінки встановлюються не за окремі
операції, а за весь комплекс робіт відповідної якості із визначен-
ням кінцевого строку його виконання. Ця система заохочує до
скорочення строків виконання робіт і тому використовується, пе-
редовсім, у разі усунення наслідків аварій, за термінових ремон-
тів, будівельних робіт тощо. У разі застосування цієї системи
оплати треба враховувати необхідність суворого контролю якос-
ті, додержання правил безпеки праці.
Почасова оплата праці робітників здійснюється за годинними

(денними) тарифними ставками із застосуванням нормованих за-
вдань або за місячними окладами. Почасова оплата праці керів-
ників, спеціалістів і службовців, проводиться, як правило, за мі-
сячними посадовими окладами (ставками).
За простої почасової оплати заробіток працівника (Dп.п) роз-

раховується як добуток годинної тарифної ставки відповідного
розряду (s) на кількість відпрацьованих годин (t):

Dп.п = s · t. (12.15)
Через недостатній позитивний вплив на кількість і якість пра-

ці робітника цю систему застосовують досить рідко.
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У почасово-преміальній системі цей недолік певною мірою
усунуто. За цієї системи окрім тарифного заробітку (s · t) праців-
ник одержує премію (m) за досягнення певних кількісних або які-
сних показників. Загальний заробіток (Dпрем) визначається за фор-
мулою:

Dпрем = s · t + m. (12.16)
За застосування почасово-преміальної системи з використан-

ням нормованих завдань заробіток може складатися з трьох час-
тин: 1) почасового заробітку, що розраховується пропорційно
відпрацьованому часу, і доплат за професійну майстерність та
умови (інтенсивність) праці; 2) додаткової оплати за виконання
нормованих завдань, що нараховується у відсотках до почасової
оплати за тарифом; 3) премії за зниження трудомісткості виробів
або робіт.

Різновидом почасово-преміальної є система оплати за поса-
довими окладами, що застосовується на підприємствах усіх галу-
зей економіки. За цією системою оплачується робота працівни-
ків, яка має стабільний характер (комірники, вагарі, прибираль-
ники та ін.).

За ринкових умов господарювання чинне законодавство Украї-
ни забезпечує повну самостійність підприємств та інших
суб’єктів бізнесової діяльності щодо питань організації оплати
праці всіх категорій персоналу. Керівники державних підпри-
ємств та установ (організацій) мають право самостійно вибирати
форми й системи оплати праці, установлювати персоналу конк-
ретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових
окладів, премій, винагород, надбавок і доплат, керуючись єдиною
тарифною сіткою, а також умовами, передбаченими колективним
договором.

Об’єктивний процес усе більшого поширення та поглиблення
в усіх галузях народного господарства України умов праці, адап-
тованих до сучасних вимог науково-технічного та організаційно-
го прогресу і ринкових взаємовідносин між суб’єктами господа-
рювання, зумовлює тенденцію поступового збільшення частки
почасової оплати праці в загальному фонді заробітної плати під-
приємства. Започатковано процес удосконалення форм і систем
оплати праці, створення нових моделей заробітної плати. Харак-
терним у цьому процесі є намагання позбутися негативних і по-
єднати позитивні елементи почасової та відрядної форм оплати
праці. Зокрема, це стосується поширення моделей безтарифної
системи оплати, що базується на частковому розподілі заробле-
них коштів, призначених для винагородження працівників за пе-
вними критеріями, наприклад: кваліфікація та діловитість пра-
цівника; коефіцієнт трудової участі як узагальнювальна оцінка
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реального внеску кожного працівника в результати колективної
праці; ступінь виконання нормованих завдань; кількість відпра-
цьованих годин.

З метою ефективного використання робочої сили на засаді ак-
тивізації творчого потенціалу працівників усіх категорій усе бі-
льшого розвитку набувають колективні форми організації та
оплати праці. Використання колективних розцінок заохочує пра-
цівників до суміщення професій, взаємозаміни та взаємодопомо-
ги в процесі праці, практично ліквідовує поділ робіт на «вигідні»
та «невигідні» і, що дуже важливо, значно більше орієнтує на до-
сягнення позитивних кінцевих результатів діяльності підприємства.

Питання для самоконтролю:

12.1. Проблеми визначення необхідної кількості управлін-
ського персоналу.
12.2. Сучасна кадрова політика підприємств та організацій.
12.3. Формування системи управління персоналом підпри-
ємства за сучасних умов господарювання.
12.4. Методи вимірювання та показники рівня продуктив-
ності праці на підприємствах різних форм власності.
12.5. Факторний метод прогнозування продуктивності
праці на виробничих підприємствах різних галузей.
12.6. Порівняльна характеристика різних моделей мотива-
ції трудової діяльності.
12.7. Об’єктивна необхідність застосування різних форм і
систем оплати праці персоналу підприємств.
12.8. Особливості безтарифної системи оплати праці.
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Тема 13

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ

Ключові
поняття
і терміни

▪ авторське право;
▪ комп’ютерна програма;
▪ база даних;
▪ об’єкти суміжних прав;
▪ промислова власність;
▪ винахід;
▪ корисна модель;
▪ промисловий зразок;
▪ знаки для товарів і послуг;
▪ географічне зазначення походження товару;
▪ раціоналізаторська пропозиція;
▪ патент;
▪ комерційна таємниця;
▪ ноу-хау;
▪ недобросовісна конкуренція;
▪ інтелектуальна власність;
▪ інтелектуальний капітал;
▪ нематеріальні активи;
▪ ліцензія;
▪ паушальний платіж;
▪ роялті

13.1. Поняття капіталу
та інтелектуальної власності

Еволюційний розвиток поняття «капітал» дає можли-
вість простежити зміну поглядів щодо визначення сутності цієї
економічної категорії. Ще Адам Сміт, поділяючи погляди класи-
чної школи, акцентував увагу на тому, що «капітал» — це голо-
вна рушійна сила економічного прогресу і виокремлював дві йо-
го складові: основний і оборотний.

Нині термін «капітал» трактується як авансована вартість, яка
в процесі свого руху приносить більшу вартість, тобто самозрос-
тає. Це досягається, насамперед, тому що знання перетворюються
в безпосередню продуктивну силу і стають першоосновою стано-
влення економіки знань з пріоритетним функціонуванням інтеле-
ктуального капіталу.

Економіко-правовим аспектом реалізації функціонального при-
значення інтелектуального капіталу є інтелектуальна власність.

Визначальною рисою сучасного періоду розвитку всіх без виня-
тку розвинених країн є зростання в суспільному виробництві ролі
науково-технічних знань та інших результатів творчої діяльності
людини. Ці знання дедалі більше перетворюються на провідний
чинник економічного зростання та радикальних структурних зру-
шень, формування ринкової вартості підприємств та рівня їх конку-
рентоспроможності. За словами відомого американського вченого
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П. Друкера, «капітал як фактор виробництва все більше поступаєть-
ся місцем знанням, людським здібностям. Важливим при цьому є не
лише факт все ширшого використання нового ресурсу, а й така його
особливість, як необмеженість: необмеженість у споживанні як фа-
ктора виробництва і необмеженість у присвоюванні як ресурсу, тоб-
то його доступності для кожного індивідуума».

Термін «інтелектуальна власність» виник у процесі тривалої
(починаючи з XVIII століття) практики юридичного закріплення
за певними особами прав на результати інтелектуальної діяльно-
сті у сфері науки, виробництва, мистецтва, літератури тощо. У
наукових дослідженнях цей термін використовується з 50-х років
ХХ століття, але ще й досі не тлумачиться однозначно.

Об’єктний підхід, за якого інтелектуальна власність визнача-
ється переліком її конкретних об’єктів, широко застосовується в
юридичній практиці. Згідно з Конвенцією, яка заснувала Всесвіт-
ню організацію інтелектуальної власності (укладена у Стокгольмі
14.07.1967 р.) [13, с. 306], інтелектуальна власність включає пра-
ва, які стосуються:

1) літературних, художніх і наукових творів;
2) виступів виконавців, фонограм і програм ефірного мов-

лення;
3) винаходів у всіх галузях людської діяльності;
4) наукових відкриттів;
5) промислових зразків;
6) товарних знаків, знаків обслуговування, торгових наймену-

вань і позначень;
7) припинення недобросовісної конкуренції;
8) усіх інших прав, що стосуються інтелектуальної діяльності

у виробничій, науковій, літературній і художній галузях.
Такий підхід до визначення інтелектуальної власності не мо-

жна вважати достатньо обґрунтованим, оскільки перелік її
об’єктів ніколи не буде вичерпним і з розвитком суспільства збі-
льшуватиметься дедалі швидше. Так, за час, що минув з моменту
прийняття згаданої Конвенції, перелік об’єктів інтелектуальної
власності неодноразово доповнювався і, за оцінками різних фахі-
вців, на сьогодні налічує у світі близько двохсот найменувань.

Складність змістовного визначення інтелектуальної власності,
яке ґрунтується на дослідженні сутності цієї категорії, пояснюється:

1) принциповими відмінностями між матеріальними речами та
нематеріальними результатами інтелектуальної діяльності люди-
ни як об’єктів власності;

2) великою кількістю різноманітних об’єктів інтелектуальної
власності, які розрізняються за наявністю і специфікою прав охо-
роноздатності, за особливостями набуття (юридичного закріп-
лення) прав власності за автором.
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Результати інтелектуальної діяльності людини відрізняються
від матеріальних речей природою свого походження і способами
практичного використання. Інтелектуальна власність має подвій-
ну природу.

По-перше, це право, що виникає у творця на досягнутий ре-
зультат інтелектуальної, творчої діяльності, подібне до права
власності, яке виявляється стосовно особи, чиєю працею створе-
но матеріальну річ. Право на результат творчої діяльності забез-
печує його власникові виняткову можливість розпоряджатися
цим результатом на свій розсуд з усуненням третіх осіб від втру-
чання у виняткову сферу правоволодіння. Воно може передава-
тися іншим особам за дозволом на його використання і за цілою
низкою ознак належить до майнових прав, подібних до права
майнової власності.

По-друге, одночасно з економічним привласненням результа-
тів інтелектуальної праці існують відносини духовного привлас-
нення, які мають юридичне вираження у праві авторства. Автор
володіє сукупністю особистих немайнових (моральних) прав, які
не можуть відчужуватися від власника внаслідок самої природи
їх походження.

«Майнові й особисті немайнові права взаємопов’язані і тісно
переплетені між собою, утворюючи нерозривну єдність. Цей
зв’язок виявляється у тому, що в результаті використання об’єк-
тів інтелектуальної власності з’являються матеріальні об’єкти,
тобто майно і право власності на нього» [14, с. 26].

Важливо також звернути увагу і на таку особливість прак-
тичного використання об’єктів інтелектуальної власності: ті
самі твори літератури, науки, мистецтва, винаходи й інші ре-
зультати інтелектуальної праці на відміну від матеріальних
об’єктів можуть використовуватися одночасно в різних місцях
і різними особами.

Всі об’єкти інтелектуальної власності за особливостями на-
буття (юридичного закріплення) прав власності можна об’єднати
у чотири основні групи (рис. 13.1).

Авторське право регулює відносини щодо використання тво-
рів літератури, мистецтва і науки, у тому числі комп’ютерних
програм і баз даних. Авторське право являє собою надане зако-
ном виключне право автору твору оголосити себе його творцем,
відтворювати його, розповсюджувати або доводити його до відо-
ма публіки будь-якими способами і засобами, а також дозволяти
іншим особам використовувати твір певними способами. При
цьому авторське право на твір не пов’язане з правом власності на
матеріальний об’єкт, на якому він втілений. Тому передання пра-
ва власності на такий матеріальний об’єкт не приводить до пере-
дання авторських прав на твір.
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Рис. 13.1. Об’єкти інтелектуальної власності
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До об’єктів, що охороняються авторським правом, належать як
оприлюднені, так і не оприлюднені твори у галузі науки, літератури
і мистецтва незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, якості,
цінності, мети (освіта, інформація, пропаганда, розваги тощо), котрі
існують у таких об’єктивних формах: письмовій (рукопис, машино-
пис, нотний запис тощо); усній (оприлюднені виступи, лекції, про-
мови, проповіді тощо); образотворчій (ілюстрації, картини, схеми,
кіно-, відео-, фотокадри тощо); об’ємно-просторовій (скульптури,
моделі, архітектурні форми тощо); в інших формах.

Не належать до об’єктів інтелектуальної власності, що охоро-
няються авторським правом:

1) офіційні документи (закони, укази, постанови, судові рі-
шення, інструкції тощо);

2) державні символи та знаки (прапори, герби, ордени, грошо-
ві знаки);

3) твори народної творчості;
4) повідомлення про новини дня, поточні події, що мають ха-

рактер звичайної прес-інформації;
5) ідеї, процедури, процеси, концепції, винаходи, корисні мо-

делі, промислові знаки, знаки для товарів і послуг, раціоналіза-
торські пропозиції;

6) твори, термін дії авторського права на які закінчився.
Під комп’ютерною програмою розуміють об’єктивну форму

подання сукупності даних та команд, призначених для забезпечен-
ня функціонування електронних обчислювальних машин. Конкрет-
но — це низка інструкцій у вигляді слів, цифр, символів чи в будь-
якому іншому вигляді, виражених у формі, яку читає машина, і які
приводять її у дію для досягнення певної мети або результату. По-
няття «комп’ютерна програма» охоплює операційні системи і при-
кладні програми, виражені у вихідному або об’єктному коді, вклю-
чаючи підготовчі матеріали та аудіовізуальні відображення, одер-
жані внаслідок розроблення комп’ютерної програми.

Об’єктом інтелектуальної власності є будь-які програми як
оприлюднені, так і не оприлюднені, подані в об’єктивній формі,
незалежно від їх матеріального носія, призначення чи якості. По-
няття «комп’ютерна програма» не поширюється на бази даних.
Правовій охороні не підлягають ідеї та принципи, на яких побу-
довано комп’ютерні програми, включаючи принципи організації
інтерфейсу, алгоритму та мов програмування.

Компіляцією даних (базою даних) називається сукупність да-
них, матеріалів або творів, систематизованих у формі, яку читає
машина. Об’єктом інтелектуальної власності є будь-які бази да-
них, подані в об’єктивній формі, які є результатом творчої праці з
підбору та організації даних, незалежно від їх матеріального но-
сія, призначення чи достоїнства. Правова охорона не поширюєть-
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ся на ідеї та принципи, покладені в основу бази даних або будь-
якої з її частин.

З літературними, науковими та художніми творами як
об’єктами інтелектуальної власності тісно пов’язані (є похідними
від них) так звані об’єкти суміжних прав, тобто прав тих, хто до-
помагає авторам творів донести до відома широкої аудиторії тво-
рчий задум автора або в інший спосіб розповсюдити його твір.
До об’єктів суміжних прав належать:

1) виконання — результат творчої діяльності актора, співака,
музиканта, диригента, танцюриста або іншої особи, яка будь-
яким способом виконує твори літератури або мистецтва;

2) фонограми — звуковий запис будь-якого виконання чи ін-
ших звуків;

3) відеограми — відеозапис будь-якого виконання чи інших
зображень;

4) передачі (програми) організацій мовлення — програми,
створені для передавання абонентам радіо- або телепрограм че-
рез ефір.

Спільною рисою всіх зазначених об’єктів авторського права і
суміжних прав, яка і дає змогу об’єднати їх в одну групу об’єктів ін-
телектуальної власності, є те, що виникнення і здійснення авторсь-
кого права і суміжних прав не потребує виконання будь-яких фор-
мальностей. Права авторів об’єктів авторського права і суміжних
прав породжує сам факт їх створення. Це означає, що об’єкти авто-
рського права і суміжних прав не мають умов охороноздатності1,
тобто не потребують спеціальної експертизи, оформлення твору,
його реєстрації, а перетворюються на відповідні об’єкти відразу пі-
сля оприлюднення і втілення на матеріальному носії.

Для інформування третіх осіб про наявність авторського права
на друкованих виданнях може проставлятися знак охорони авторсь-
кого права, який складається з латинської літери С у колі — ©; імені
(назви) власника авторських прав і року першої публікації твору.
Правова охорона рівною мірою поширюється на видання як позна-
чені, так і не позначені таким знаком. За бажання право власника
може здійснюватись також шляхом офіційної, державної реєстрації
прав автора на твір з видачею свідоцтва. Але реєстрації при цьому
не надають ніякого правоутворювального значення.

Для сповіщення третіх осіб про свої права і попередження їх по-
рушення виробники фонограм і виконавці можуть використовувати
знак охорони суміжних прав, який уміщується на кожному екземп-
лярі фонограми або їхніх упаковках і складається з трьох елементів:
латинської літери R у колі — ®; імені (назви) власника суміжних
                   

1 Охороноздатність — це відповідність об’єкта інтелектуальної власності законодав-
чо визнаним критеріям, наявність яких необхідна для надання заявленому об’єкту право-
вої охорони.
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прав; року першого випуску фонограми. Відсутність знака охорони
не позбавляє власника суміжного права можливості його захисту.
Промислова власність являє собою сукупність виключних

прав автора на такі результати його інтелектуальної, творчої дія-
льності, які втілені в матеріальному носії і відповідають умовам
охороноздатності. Поняття «промислова власність» є достатньо
умовним, оскільки безпосередньо у промисловості використову-
ють переважно винаходи, корисні моделі й промислові зразки.
Такі об’єкти промислової власності, як сорти рослин і породи
тварин, стосуються сільського господарства, а знаки для товарів і
послуг, фірмові найменування, зазначення походження товару,
передусім мають інтерес для комерційної діяльності.

З-поміж об’єктів промислової власності центральне місце на-
лежить винаходам. Винахід — результат інтелектуальної, творчої
діяльності людини у вигляді технологічного (технічного) вирі-
шення, що відповідає умовам охороноздатності. Об’єктами вина-
ходу можуть бути продукт і спосіб.

До основних видів продуктів, які можуть стати об’єктом ви-
находу, належать:

⎯ пристрій — машина, механізм, прилад тощо, які характе-
ризуються наявністю конструктивних елементів та зв’язків між
ними, їхнім взаємним розміщенням, формою виконання, параме-
трами елементів і матеріалів, з котрих їх виготовлено;

⎯ речовина — індивідуальні хімічні сполуки, композиції (спо-
луки, суміші, розчини, сплави тощо), продукти ядерного перетво-
рення, які характеризуються якісними і кількісними ознаками;

⎯ штам мікроорганізмів, культивовані клітини рослин і тва-
рин — спадкоємно однорідні культури бактерій, мікроскопічні
гриби, дріжджі, мікроорганізми, віруси, фаги, соматичні клітини
рослин і тварин, які культивуються, тощо.

До способів як об’єктів винаходу належать процеси виконання
дій над матеріальним об’єктом (об’єктами) за допомогою матері-
альних об’єктів. Спосіб характеризується наявністю дії або суку-
пності дій і порядком їх виконання у часі. На відміну від статич-
ної характеристики пристрою (що і як зроблено), характеристиці
способу притаманна динамічність (що і як роблять). Отже, вина-
ходом може бути лише конкретний продукт або спосіб. Пропози-
ції, що сформульовані у вигляді загальної постановки завдання
або у вигляді ідеї, не можуть бути кваліфіковані як винахід. Зок-
рема, не визнаються винаходами відкриття, наукові теорії, мате-
матичні методи, методи організації та управління господарством,
плани, умовні позначення, розклади, правила, методи виконання
розумових операцій, комп’ютерні програми, результати худож-
нього конструювання, топографії інтегральних мікросхем, сорти
рослин і породи тварин.
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Корисна модель — це результат творчої діяльності людини,
об’єктом якого є конструктивне вирішення пристрою або його
складових. Корисні моделі відрізняються від інших об’єктів проми-
слової власності тим, що їхнім предметом є тільки конструктивне
вирішення пристрою (просторова композиція, взаємне розміщення
елементів пристрою, його форма). Це означає, що речовини, штам
мікроорганізмів, культивовані клітини рослин і тварин, а також спо-
соби не можуть бути об’єктами корисних моделей.

Промисловим зразком називається результат творчої діяльно-
сті людини в галузі художнього конструювання. Об’єктом такої
діяльності може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх
поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виро-
бу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних по-
треб. Промисловий зразок може бути об’ємним (модель), плос-
ким (малюнок) або комбінованим.

За своєю сутністю промисловий зразок — це нове художньо-
конструктивне вирішення виробу, в якому досягається єдність
технічних та естетичних властивостей. При цьому не підлягають
охороні як промислові зразки: об’єкти архітектури (крім малих
архітектурних форм), промислові гідротехнічні та інші стаціона-
рні споруди, друкована продукція як така, об’єкти нестійкої фор-
ми з рідких, газоподібних, сипких або подібних їм речовин тощо.
Оскільки промисловий зразок призначений для задоволення ес-
тетичних потреб, він наближається до творів образотворчого ми-
стецтва, правова охорона яких здійснюється згідно з нормами ав-
торського права. Відмінність полягає в тому, що для визначення
художньої цінності промислового зразка беруть до уваги його ес-
тетичне сприйняття, яке мало технічне застосування, а не його
художню цінність як твору мистецтва.

Сорт рослин визначається як штучно підібрана сукупність
рослин у межах того самого ботанічного таксона з притаманними
тільки їй біологічними ознаками і властивостями, яка має хоча б
одну відмінність від відомих сукупностей рослин того самого бо-
танічного таксона і може вважатися єдиною з погляду її придат-
ності для відтворення сорту. Творча діяльність авторів сортів ро-
слин подібна до діяльності винахідників, але здійснюється за
допомогою біологічних засобів. Результатом діяльності автора
сорту рослини є розв’язання конкретного практичного завдання,
яке полягає у реальному виведенні нового сорту рослини з необ-
хідними для людини властивостями. Перелік видів сортів рослин,
які охороняються законом в Україні, визначається Кабінетом Мі-
ністрів України.

Порода тварин — це тварина, яка використовується для від-
творення селекційного досягнення або для одержання корисної
для людини продукції.
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Знаками для товарів і послуг (товарними знаками та знаками
обслуговування, торговими марками) вважаються оригінальні по-
значення, з допомогою яких товари і послуги одних осіб вирізня-
ються з маси однорідних або подібних товарів і послуг інших осіб.
Знаки для товарів і послуг відрізняються від інших об’єктів про-
мислової власності тим, що вони не можуть існувати самі по собі
(використовуються тільки разом з певними видами товарів або по-
слуг). Знаки для товарів і послуг виконують такі основні функції:

⎯ індивідуалізація та ідентифікація товару, його виробника
або продавця;

⎯ рекламування товару або послуги;
⎯ інформування про визначену якість товару або послуги;
⎯ сприяння запам’ятовуванню товару або послуги.
Використання таких знаків дає можливість споживачеві швидко

знайти та ідентифікувати потрібний йому товар. Тому знаки для
товарів розміщують на самому товарі або його упаковці. Знаки
для товарів використовують також у рекламі, друкованих видан-
нях, на офіційних бланках підприємств тощо.

До об’єктів, які можуть одержати правову охорону як знаки
для товарів і послуг, належать:

⎯ словесні знаки (слова, сполучення літер, лексичний образ);
⎯ візуальні знаки (зображення живих істот, різноманітних

предметів, фігур будь-яких форм, композицій ліній, плям);
⎯ об’ємні знаки (тривимірні об’єкти, фігури та комбінації фігур);
⎯ комбіновані знаки (різні комбінації вище зазначених знаків).
Правова охорона надається знаку, який не порушує суспіль-

них інтересів, принципів гуманності й моралі та на який не по-
ширюються обмеження щодо надання правової охорони. При
цьому в українському законодавстві є достатньо широкий перелік
позначень, котрі не підлягають реєстрації як знаки для товарів і
послуг. Зокрема, до таких належать позначення, які:

1) зображують державні герби, прапори та емблеми, офіційні
назви держав, емблеми, скорочені або повні назви міжнародних
міжурядових організацій, офіційні контрольні, гарантійні та про-
бірні клейма, печатки, нагороди й інші відзнаки;

2) не мають розрізняльної здатності (неспроможні викликати у
споживача асоціативних образів, достатніх для ідентифікації то-
вару та його виробника), які є загальновживаними або такими,
що можуть увести в оману щодо товару (послуги) або особи, кот-
ра його виробляє;

3) є тотожними або подібними настільки, що їх можна сплута-
ти зі знаками, раніше зареєстрованими, фірмовими найменуван-
нями, географічними позначеннями, що належать іншим особам;

4) відтворюють промислові зразки, назви відомих в Україні
творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них
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без згоди власників авторського права, прізвища, імена, портре-
ти, факсиміле відомих в Україні осіб без їхньої згоди тощо.

Фірмове найменування — це стале позначення підприємства
(фірми, компанії тощо) або окремої особи, від імені якої здійсню-
ється виробнича або інша діяльність. Фірмове найменування ви-
користовується для розпізнавання підприємств і виокремлювання
їх з-поміж інших. На відміну від знаків для товарів і послуг, які
уможливлюють ідентифікацію конкретних товарів та послуг цьо-
го підприємства, фірмове найменування вказує на підприємство
як таке, без будь-яких посилань на товари та послуги, які воно
постачає на ринок. Фірмове найменування ідентифікує підприєм-
ство, є символом його репутації, незалежно від того, які товари і
послуги воно реалізує на ринку.

Окрім назв з фірмовим найменуванням існують і комерційні
найменування. Комерційне найменування — це позначення, яке
надає можливість вирізнити одну особу, що виготовляє та (або)
реалізує товари чи надає послуги, з-поміж інших. Такі позначення
можуть складатися із вказівки на організаційно-правову форму або
характер діяльності юридичної особи та позначення, які є части-
ною цього комерційного найменування скороченого найменування
юридичної особи. Комерційна назва фізичної особи може містити
його прізвище та (або) його власне ім’я. Обов’язковість реєстрації
комерційного найменування законом не встановлено.

Географічне зазначення походження товару — це назва гео-
графічного місця, котра вживається як позначення в назві товару,
що походить із цього географічного місця та має певні властивос-
ті, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені ха-
рактерними для цього географічного місця природними умовами
чи людським фактором або поєднанням таких. Географічне зазна-
чення допомагає визначити, де і ким виготовлено ті або інші това-
ри. Крім того, воно виокремлює з-поміж великої кількості товарів
такі, котрі мають особливі властивості, зумовлені географічною
специфікою місця їх виробництва, тобто воно вказує на безпосере-
дню залежність властивостей товару від місця його походження.

Не визнається зазначенням походження товару таке, яке, хоча
і містить назву географічного об’єкта, але є загальновживаним
щодо товарів певного виду і яке не пов’язане з місцем його виго-
товлення. Забороняється використовувати зазначення походжен-
ня товару в перекладі або у сполученнях зі словами «рід», «тип»,
«імітація», оскільки це може ввести споживачів в оману щодо мі-
сця походження та особливих властивостей товару.

Фізична та юридична особа, яка зареєструвала зазначення по-
ходження товару, одержує право на його використання в реклам-
них цілях через розміщення на відповідному виробі, його упако-
вці, у проспектах та іншій товарно-супровідній документації.
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Топографією інтегральної мікросхеми називається зафіксова-
не на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення
сукупності елементів інтегральної мікросхеми та зв’язків між ни-
ми. Розроблення топографії інтегральної мікросхеми потребує
значних інтелектуальних зусиль, часу і фінансів. Проте практично
будь-яку топографію інтегральної мікросхеми можна швидко і по-
рівняно дешево скопіювати, що і зумовлює необхідність їх право-
вої охорони. Об’єктами охорони у цьому випадку є лише топогра-
фічна схема, тобто взаєморозміщення елементів мікросхеми.
Правова охорона не поширюється на ідеї, способи, технологію або
закодовану інформацію, які можуть бути втілені в топографії.

Раціоналізаторська пропозиція — це визнана юридичною
особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або ор-
ганізаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності. Раціоналіза-
торськими вважаються не тільки технічні й технологічні пропо-
зиції, які є новими і корисними для підприємства та перед-
бачають удосконалення й модернізацію використовуваної техні-
ки й технології виробництва, зміну конструкції виробів, складу
матеріалів, але й створення нових конструкцій виробів, застосо-
вуваної техніки, матеріалів, технології та організації виробницт-
ва. З наведеного визначення також випливає, що пропозиції, які
дають можливість підприємствам підвищити продуктивність
праці, ефективніше використовувати обладнання, енергію, мате-
ріали тощо шляхом організаційно-виробничих новацій, теж мо-
жуть бути кваліфіковані як раціоналізаторські.

Раціоналізаторські пропозиції відрізняються від інших об’єк-
тів промислової власності тим, що мають так би мовити «місце-
ву» новизну, є новими щодо техніки, технології, організації ви-
робництва тощо, які використовуються на цьому підприємстві,
незалежно від того, відоме таке рішення ще деінде чи ні.

На відміну від об’єктів авторського права і суміжних прав,
виникнення і здійснення прав на які не потребує будь-яких фор-
мальностей, правова охорона надається тільки таким об’єктам
промислової власності, які відповідають визначеним умовам
(критеріям) охороноздатності. На практиці це означає, що для
юридичного закріплення прав на об’єкти промислової власності
необхідно пройти спеціальну процедуру, яка передбачає:

1) оформлення за певними правилами заявки і подача її на
розгляд до компетентного державного органу;

2) перевірку офіційно уповноваженим державним органом
матеріалів заявки на відповідність встановленим законом вимо-
гам (експертиза заявки);

3) видачу від імені держави охоронного документа, який офі-
ційно засвідчує права і встановлює обсяги правового захисту то-
го або іншого об’єкта промислової власності.
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Правила оформлення заявки, умови охороноздатності та охо-
ронні документи, що засвідчують права на різні об’єкти промис-
лової власності, мають свої відмінності (табл. 13.1).

Таблиця 13.1
УМОВИ ОХОРОНОЗДАТНОСТІ ТА ОХОРОННІ ДОКУМЕНТИ,

ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ПРАВА НА ОБ’ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Об’єкт
промислової
власності

Умова
(критерій охороноздатності)

Охоронний документ,
що засвідчує права на
об’єкт промислової

власності

Винахід новизна; наявність винахідницько-
го рівня; промислова придатність

патент

Корисна модель новизна; промислова придатність патент

Промисловий
зразок новизна; промислова придатність патент

Сорт рослин новизна; відмінність; однорід-
ність; стабільність

патент

Знаки для товарів
і послуг

розпізнавальна спроможність;
відсутність підстав для відмови
у поданні правової охорони

свідоцтво

Географічне
зазначення

воно є назвою географічного мі-
сця, з якого цей товар походить,
і вживається як назва певного
товару чи як складова цієї назви;
у визначеному цією назвою гео-
графічному місці є характерні
умови та/або людський фактор,
що надають товару певних влас-
тивостей чи інших характерис-
тик; позначуваний цією назвою
товар має певні властивості, ре-
путацію чи інші характеристики,
в основному зумовлені характе-
рними для цього географічного
місця природними умовами
та/або людським фактором; хоча
б основна складова позначува-
ного цією назвою товару вироб-
ляється та/або переробляється в
межах зазначеного географічно-
го місця

свідоцтво

Компонування (то-
пографія) інтегра-
льних мікросхем

оригінальність свідоцтво

Раціоналізаторсь-
ка пропозиція

новизна для підприємства; кори-
сність для підприємства

свідоцтво підпри-
ємства
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Право власності на винаходи, корисні моделі та промислові
зразки засвідчується патентами. Патентом називається виданий
державним органом (патентним відомством) охоронний доку-
мент, який підтверджує право його власника на відповідний
об’єкт промислової власності. Патент забезпечує його власникові:

⎯ виключне право використовувати винахід (корисну мо-
дель, промисловий зразок) на свій розсуд;

⎯ право забороняти третім особам використовувати винахід
(корисну модель, промисловий зразок) без дозволу власника;

⎯ можливість передавати на підставі договору право власно-
сті на винахід (корисну модель, промисловий зразок) будь-якій
особі, яка стає правонаступником власника патенту;

⎯ право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на ви-
користання винаходу (корисної моделі, промислового зразка) на
підставі ліцензійного договору;

⎯ право подати до патентного відомства для офіційної пуб-
лікації заяву про надання будь-якій особі дозволу на використан-
ня запатентованого винаходу (корисної моделі, промислового
зразка).

У разі порушення прав патентовласника він може через суд
примусово стягувати компенсацію збитків. Порушенням виклю-
чного права вважається несанкціоноване виготовлення, викорис-
тання, пропозиція продажу, продаж або інше введення в госпо-
дарський обіг товарів або їх компонентів, створених за технічним
рішенням, на яке поширюється дія патенту. Виключне право, яке
випливає з патенту, чинне лише на території тієї країни, що вида-
ла патент, і не може виходити за межі її кордонів.

Правова охорона знаків для товарів і послуг, фірмових на-
йменувань, географічних зазначень походження товару здійсню-
ється на підставі їх державної реєстрації. При цьому охорона ін-
тересів власників виключних прав на ці об’єкти промислової
власності ґрунтується на дещо інших принципах, ніж охорона
прав патентовласників: законодавство не визнає за конкретними
авторами зазначених об’єктів будь-яких особистих прав. На заре-
єстрований знак для товарів і послуг, фірмове найменування і
географічне зазначення походження товару видається свідоцтво,
яке засвідчує його пріоритет.

Свідоцтво на знак для товарів і послуг та на фірмове наймену-
вання забезпечує його власнику: виключне право користуватися і
розпоряджатися знаком на свій розсуд; право забороняти іншим
особам використовувати знак без дозволу власника; право дати
будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака
на підставі ліцензійного договору. Власник такого свідоцтва має
також право проставляти поряд зі знаком попереджувальне мар-
кування, яке вказує на те, що цей знак зареєстровано в Україні.
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Правова охорона географічного зазначення походження това-
ру має певні особливості, які полягають у її колективному харак-
тері. Це означає, що реєстрація права на використання зазначення
походження товару не обмежує прав інших осіб на реєстрацію
їхніх прав на його використання. Власник свідоцтва на зазначен-
ня походження товару не має виключного права на його викорис-
тання і не може давати дозвіл іншим особам на його використан-
ня. Такий дозвіл будь-якій іншій фізичній або юридичній особі,
яка господарює у тому самому географічному місці, надає упов-
новажений державний орган.

Захист виключних прав авторів топографій інтегральних мік-
росхем здійснюється також на підставі їх державної реєстрації з
видачею свідоцтва.

Особливості раціоналізаторських пропозицій як об’єктів про-
мислової власності полягають у тому, що вони проходять експер-
тизу на новизну та корисність тільки на рівні підприємства, де їх
подано. Після винесення керівником підприємства рішення про
визнання пропозиції раціоналізаторською і про прийняття її для
використання автору пропозиції видається свідоцтво встановле-
ного зразка, яке і засвідчує факт створення раціоналізаторської
пропозиції, її пріоритет і авторство.

Об’єкти авторського права, суміжних прав і промислової вла-
сності не вичерпують усього змісту поняття «інтелектуальна вла-
сність». Є чимало інших результатів інтелектуальної діяльності,
які підлягають правовій охороні. До таких, зокрема, відносять
комерційні таємниці, у т. ч. ноу-хау.

Комерційна таємниця — це будь-яка інформація про діяль-
ність підприємства, яка не є державною таємницею, має комер-
ційну цінність внаслідок її недоступності для третіх осіб і розго-
лошення якої може завдати шкоди його інтересам. У загальному
розумінні комерційною таємницею є інформація виробничо-
господарського, науково-технічного, фінансово-економічного ха-
рактеру (у т.ч. методи продажу, рекламна стратегія, списки по-
стачальників тощо), розголошення якої може призвести до еко-
номічних збитків.

Специфічною рисою комерційної таємниці як об’єкта інтелек-
туальної власності є її універсальність. Комерційною таємницею
може бути будь-яка інформація, пов’язана з особливостями вироб-
ництва, технології, управління, фінансів, інноваційної та іншої
діяльності підприємства, яка надає йому певні переваги над кон-
курентами. Комерційною таємницею окрім цього можуть бути й
об’єкти, які відповідають умовам охороноздатності, отримання
прав на які з тих або інших причин вважається недоцільним.

До комерційних таємниць відносять ноу-хау. Ноу-хау — це не-
захищена охоронними документами та неоприлюднена інформація
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наукового, технологічного, виробничого, фінансового, управлінсь-
кого характеру, що практично застосовується в діяльності підпри-
ємства або у фаховій діяльності, і дає можливість підприємству
одержувати прибуток або іншу вигоду.

Термін «ноу-хау» походить від англійського виразу «знати як
зробити». До ноу-хау належать також незапатентовані з різних
причин винаходи. Об’єктами ноу-хау можуть бути різноманітні
посібники (порадники), специфікації, формули, рецепти, знання й
досвід у сфері маркетингу, оформленні упаковки продукції тощо.
Важливою ознакою ноу-хау є конфіденційний характер тих знань
та досвіду, на здобування яких підприємство, як правило, витра-
чає значні кошти та час.

Склад, обсяги відомостей, які складають комерційну таєм-
ницю (за винятком тих, які на законних підставах не можуть
бути віднесені до комерційної таємниці2), а також порядок їх
захисту віднесено до компетенції керівника підприємства. На
відміну від інших об’єктів інтелектуальної власності комер-
ційні таємниці не мають спеціальної правової охорони. Вони
охороняються законом на загальних підставах з моменту їх
створення. За розголошення комерційних таємниць законодав-
ством України передбачається сувора (аж до кримінальної)
відповідальність.

Захист від недобросовісної конкуренції було віднесено до
складових системи охорони інтелектуальної власності ще у 1900
році при перегляді Паризької конвенції з охорони промислової
власності [17, с. 320]. Недобросовісною конкуренцією вважають-
ся будь-які дії, які суперечать чесним звичаям у підприємницькій
діяльності. Згідно із законодавством України недобросовісною
конкуренцією вважаються дії, пов’язані:

1) із неправомірним використанням ділової репутації суб’єкта
господарювання (використання чужих позначень, рекламних ма-
теріалів, упаковки; копіювання зовнішнього вигляду товарів ін-
шого виробника; порівняльна реклама);

2) зі створенням перешкод суб’єктам господарювання в про-
цесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конку-
ренції (дискредитація суб’єкта; купівля-продаж товарів, виконан-
ня робіт, надання послуг із примусовим асортиментом; намов-
ляння до бойкоту суб’єкта господарювання; намовляння постача-

                   
2 Комерційну таємницю не можуть складати: засновницькі документи і документи

підприємства, які дають дозвіл займатися підприємницькою або господарською діяльні-
стю та її окремими видами; інформація про будь-які форми державної звітності; відомо-
сті, які необхідні для перевірки нарахування і сплати податків; відомості про чисельність
і склад співробітників підприємства та їх заробітну плату; документи про сплату подат-
ків; документи про платоспроможність; відомості, які підлягають розголошенню відпо-
відно до законодавства.
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льника до дискримінації покупця; намовляння до розірвання до-
говору з конкурентом; підкуп працівника постачальника або по-
купця);

3) із неправомірним збиранням, розголошенням та викорис-
танням комерційної таємниці, включаючи й намовляння до роз-
голошення комерційної таємниці.

Специфіка захисту від недобросовісної конкуренції як об’єкта
інтелектуальної власності полягає в тому, що він узагальнює і
доповнює правові засади захисту об’єктів інтелектуальної влас-
ності. Так, забороняючи нечесну практику підприємницької дія-
льності, закон України «Про захист від недобросовісної конкуре-
нції» може забезпечити захист навіть у випадках, коли спеціальні
закони про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності
його не забезпечують.

З’ясування сутності об’єктів інтелектуальної власності дає
змогу сформулювати визначення цієї категорії. Інтелектуальна
власність — це результат інтелектуальної, творчої діяльності
людини, який втілений у матеріальному носії, має певну
об’єктивну форму і здатний до відтворення [9, с. 20; 18, с. 7].
Графічною інтерпретацією цього визначення може бути коло
(рис. 13.2), у центр якого поміщено інтелект, знання людини
[14, с. 28]. Від центра до зовнішніх меж кола вони трансформу-
ються, проходячи певні стадії.

Спочатку інтелект, знання втілюються в матеріальному носії і
набувають нової якості — інтелектуального продукту. У подаль-
шому, залежно від наявності умов охороноздатності та особливо-
стей набуття (юридичного закріплення) прав власності, різні ін-
телектуальні продукти перетворюються на об’єкти інтелек-
туальної власності неоднаково. Так, у процесі перетворення на
об’єкт промислової власності інтелектуальний продукт спочатку
проходить процедуру експертизи з метою визначення його відпо-
відності встановленим умовам охороноздатності. На наступному
етапі, після експертизи, відбувається юридичне закріплення прав
власності за автором інтелектуального продукту і видача відповід-
ного охоронного документа, а сам інтелектуальний продукт на-
буває нової якості — об’єкта промислової власності.

Винятком є географічні зазначення походження товару, які не
є результатом розумової діяльності особи, що подає заявку на
експертизу, а віддзеркалює вже наявний інтелектуальний про-
дукт — назву географічної місцевості, звідки він походить.

Об’єкти авторського права і суміжних прав не мають умов
охороноздатності й перетворюються на відповідні об’єкти відра-
зу після втілення в матеріальному носії й оприлюднення. Їх офі-
ційна реєстрація і видача свідоцтва здійснюються за бажанням
автора.
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Рис. 13.2. Стадії та шляхи трансформації
інтелектуального продукту в інтелектуальний капітал

Інший шлях перетворення на об’єкти інтелектуальної власно-
сті проходять такі інтелектуальні продукти, як ноу-хау. Вони та-
кож не мають умов охороноздатності. Власник ноу-хау набуває
прав на нього після укладення відповідного ліцензійного договору.

З наведеного визначення випливає, що інтелектуальна влас-
ність визначає тільки те, кому належить результат інтелектуаль-
ної, творчої діяльності, втілений у певній об’єктивній формі (па-
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тент, свідоцтво, авторський твір, ноу-хау тощо). Трансформація
об’єктів інтелектуальної власності в інноваційний продукт, при-
датний для виробництва і продажу на ринку, тобто вартісна оцін-
ка і введення їх в господарський оборот, є засобом реалізації еко-
номічних інтересів власників об’єктів інтелектуальної власності.
Вартісна оцінка прав і використання об’єкта інтелектуальної вла-
сності в господарській діяльності змінюють його статус — пере-
творюють на нематеріальний актив, який використовується са-
мим суб’єктом господарювання з метою одержання прибутку або
реалізується іншим.

З’ясування сутності механізму перетворення результатів інте-
лектуальної творчої діяльності людини в нематеріальні активи
дозволяє ввести та сформулювати визначення відповідного тер-
міна — інтелектуального капіталу. Інтелектуальний капітал —
це створений або придбаний інтелектуальний продукт, який має
певну об’єктивну форму, вартісну оцінку і використовується
суб’єктом господарювання з метою одержання прибутку.

13.2. Нематеріальні активи

Нематеріальні активи — це складова довгостроко-
вих активів підприємства, які не мають матеріально-речової фо-
рми та характеризуються невизначеністю розмірів майбутнього
прибутку від їх використання.

Нематеріальні активи виникають внаслідок володіння пра-
вами на об’єкти інтелектуальної власності або на обмежені
(рідкісні) ресурси та їх використання в господарській діяльно-
сті з отриманням доходу. Наприклад, володіння патентом або
ліцензією на винахід надає її власникові виключне право вико-
ристання цього технічного досягнення, а тому забезпечує йому
відповідні конкурентні переваги. Якщо йдеться про нематеріа-
льні активи, рідкісні за своєю природою, то вони утворюються
завдяки привласненню рідкісності (наприклад, права на корис-
тування природними ресурсами). Але і в такому разі доступ до
обмежених дефіцитних ресурсів також має бути захищений
відповідними правами.

До складу нематеріальних активів як об’єктів бухгалтерського
обліку включають права, що виникають унаслідок володіння під-
приємством:

1) об’єктами права інтелектуальної власності (право власності
на винахід, корисну модель, промисловий зразок, сорти рослин,
породи тварин, знаки для товарів і послуг, фірмове найменуван-
ня, географічне зазначення походження товару, топографія інте-
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гральних мікросхем, комп’ютерна програма, база даних, ноу-хау,
науково-технічна інформація, право власності або користування
раціоналізаторськими пропозиціями);

2) об’єктами права користування природними ресурсами
[право користування земельною ділянкою, надрами (у тому числі
право на розробку корисних копалин), іншими (водними, біоло-
гічними тощо) ресурсами];

3) об’єктами права користування економічними й організа-
ційними перевагами та іншими привілеями [монопольне вироб-
ництво товарів (надання послуг), ліцензії на здійснення певних
видів діяльності, податкові пільги, митні пільги, місце на товар-
ній біржі, місце на фондовій біржі, інші види привілеїв];

4) діловою репутацією (гудвіл, імідж підприємства)3.
Нематеріальні активи можна класифікувати за господарсько-

обліковими ознаками і за ознаками цілого [8, с.48]. За господар-
сько-обліковою ознакою, яка ґрунтується на можливості (чи не-
можливості) нарахування зносу (амортизації) нематеріальні акти-
ви поділяють на дві групи: по перших нараховується знос, а по
других, вартість яких не зменшується (знаки для товарів і послуг,
ноу-хау, гудвіл, права користування економічними й організацій-
ними перевагами та іншими привілеями), відрахування не здійс-
нюється.

За ознакою цілого у складі нематеріальних активів виділяють
такі, що:

1) не відокремлюються від індивідуума (особисті професійні
якості співробітників підприємства, у тому числі керівників під-
приємства, у сфері менеджменту, маркетингу, фінансів, особиста
репутація власників та керівників підприємства тощо);

2) не відокремлюються від підприємства (переваги територі-
ального розташування, наявність постійної клієнтури, ділова ре-
путація тощо);

3) відокремлюються як від індивідуума, так і від підприємства
(ліцензії, патенти, франшизи тощо).

Нематеріальні активи, які не відокремлюються від індиві-
дуума, пов’язані з конкретними фізичними особами і розгля-
даються як такі, що не мають строків служби, які можна вста-
новити. Нематеріальні активи другої групи, як правило, мають
невизначений строк служби й оцінюються у групі, завдяки чо-

                   
3 Українське законодавство відносить до нематеріальних активів вужче коло

об’єктів, ніж цього вимагають міжнародні стандарти, а саме: придбане підприємством
право користування землею, водою, іншими природними ресурсами, об’єктами інтелек-
туальної власності та іншими аналогічними майновими правами тощо. Нематеріальні
активи, створені безпосередньо на підприємствах України (товарні знаки, ноу-хау, ви-
трати на НДДКР, гудвіл) до категорії нематеріальних активів не належать і на балансах
підприємств не відтворюються.
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му вони не амортизуються. Але це не означає, що їх вартість
(залежно від успіхів або невдач підприємства) з часом не змі-
нюється.

Нематеріальні активи, які відокремлюються як від індивіду-
ума, так і від підприємства, можуть бути оцінені індивідуаль-
но, причому більшість із них має визначений строк служби.
Так, термін дії патенту на винахід в Україні становить 20 ро-
ків. Водночас, такі активи, як товарні знаки, не мають строків
служби, які можна встановити, хоча їх і можна оцінити індиві-
дуально. Крім того, такі нематеріальні активи, як ліцензія чи
фрашиза, можуть бути надані як на визначений, так і на неви-
значений термін і, відповідно, мати або не мати строк служби,
який можна встановити.

Реалізація права власності на об’єкти інтелектуальної власно-
сті можлива або через їх використання самим власником, або на-
данням з його дозволу такого права іншій заінтересованій сторо-
ні з видачею ліцензії.

Ліцензією (від лат. «licentia» — свобода, право, дозвіл) нази-
вається дозвіл на використання об’єкта інтелектуальної власності
впродовж певного строку за обумовлену винагороду. Юридично
факт продажу ліцензії оформлюється ліцензійною угодою, яка
відрізняється від інших угод купівлі-продажу тим, що в цьому
разі купується нематеріальний об’єкт. Ліцензійна угода — це до-
говір, згідно з яким власник нематеріального об’єкта (ліцензіар)
передає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання цього
нематеріального об’єкта в певних межах своїх прав на нього. Пе-
редання права власності може бути застережене різними умовами
щодо терміну та обсягу використання, повноти інформації, котра
передається, тощо. Відповідно до цього розрізняють кілька видів
ліцензій (рис. 13.3).

Залежно від підстави видачі дозволу на використання
об’єкта інтелектуальної власності ліцензії поділяють на добро-
вільні та примусові. За добровільною ліцензією ліцензіар пе-
редає дозвіл на використання об’єкта права ліцензіату на
підставі договору, в якому регламентуються зобов’язання кож-
ної сторони, обсяг користування, строк, розміри і порядок ви-
плати винагороди. Більшість патентних законів покладає на
власника патенту зобов’язання використати свої права на ви-
нахід упродовж певного строку, як правило, не менше трьох
років з моменту видачі патенту. Якщо власник патенту не ви-
конає цю умову без поважних причин, патентне відомство мо-
же на підставі заяви заінтересованої особи надати їй право на
використання запатентованого об’єкта проти волі власника па-
тенту. У цьому разі розміри винагороди встановлює патентне
відомство.
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Рис. 13.3. Класифікація ліцензій

Залежно від обсягу прав на використання розрізняють звичай-
ні, виключні й повні ліцензії. Звичайна ліцензія передбачає об-
межене право використання об’єкта інтелектуальної власності
(наприклад, за обсягами продукції, що випускається, за терито-
рією). При цьому ліцензіар зберігає за собою всі права щодо ви-
користання і продажу аналогічної ліцензії необмеженому колу
осіб. Виключна ліцензія передає виключні права на використання
об’єкта інтелектуальної власності одному ліцензіату, який може
видавати субліцензії третім особам. Виключна ліцензія залишає
ліцензіару право особистого використання цього об’єкта у вста-
новлених межах. Повна ліцензія передбачає перехід до ліцензіара
всіх прав, які випливають з патенту. Унаслідок такої угоди ліцен-
зіар сам позбавляється права користування об’єктом ліцензії
впродовж зазначеного в договорі періоду.

Залежно від характеру об’єкта, який передається за догово-
ром, ліцензії поділяються на патентні та безпатентні. Об’єктом
патентної ліцензії є технічне досягнення, захищене патентом.
Умови ліцензійної угоди стосовно обсягу прав і строку дії в цьо-
му разі визначаються правилами, які регулюють експлуатацію
патенту. Нині все більшого поширення набувають безпатентні
ліцензії, об’єктами яких є незахищені патентами технічні досяг-
нення, ноу-хау, виробничий досвід тощо.

Ліцензійні угоди можуть передбачати комплексне передаван-
ня кількох патентів та пов’язаних з ними ноу-хау. Така угода
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включає, як правило, надання ліцензіаром інженерно-консульта-
ційних послуг щодо організації ліцензійного виробництва, а та-
кож супровідні поставки сировини, обладнання, комплектуючих.
Нині до ліцензійної угоди все частіше включають зобов’язання
ліцензіара надавати ліцензіату інформацію щодо вдосконалення
ліцензійної технології протягом терміну дії угоди.

За використання об’єкта ліцензійної угоди ліцензіат сплачує
ліцензіару певну винагороду. Складність визначення ліцензійної
винагороди пояснюється неможливістю однозначно встановити
комерційну цінність об’єктів промислової власності до їх прак-
тичної реалізації. Тому на практиці використовують три основні
види ліцензійних платежів: паушальні платежі; роялті; комбіно-
вані платежі.

Паушальний платіж — це виплата ліцензійної винагороди у
вигляді зафіксованої у ліцензійній угоді суми одноразово або на
виплат. Переваги паушальних платежів для ліцензіара полягають:
у можливості за короткий термін отримати кошти, які відшкоду-
ють витрати на розроблення науково-технічного досягнення без
комерційних ризиків, які пов’язані з невдачами ліцензіата при
використанні об’єкта ліцензійної угоди; у відсутності необхідно-
сті здійснювати контроль за діяльністю ліцензіата (за винятком
дозволу на знак для товарів і послуг). Разом з тим паушальний
платіж має з погляду ліцензіара і суттєві недоліки — він не від-
биває дійсної вартості наданого на об’єкт промислової власності
дозволу, оскільки не враховує реальні прибутки ліцензіата, а та-
кож можливе розширення обсягу його використання.

Основним видом ліцензійних платежів у світовій практиці є роя-
лті. Роялті — це періодичні виплати ліцензійної винагороди впро-
довж усього терміну дії ліцензійного договору у вигляді зафіксова-
них у договорі процентних відрахувань від визначеної бази. По суті
роялті являє собою форму участі ліцензіара у прибутках ліцензіата.

За базу роялті, тобто того, з чого повинні проводитися відра-
хування, можна взяти вартість виробленої продукції, собівартість
продукції, одиницю товару, ціну виробу, прибуток тощо. Можли-
ві і специфічні бази обчислення платежу, зумовлені технологіч-
ними особливостями запатентованих процесів: вартість або кіль-
кість переробленої запатентованим способом сировини; встанов-
лена потужність запатентованого обладнання і т. ін. Ставка роял-
ті, тобто розмір процентних відрахувань, може бути фіксованою
або змінною. В останньому разі розмір винагороди диференцію-
ється залежно від терміну дії угоди, обсягу виробництва і збуту
ліцензованої продукції або цін її реалізації.

Комбіновані (змішані) платежі (кост-пласт) — це виплата
ліцензійної винагороди у вигляді періодичних платежів у поєд-
нанні з паушальними. За змішаного виду платежів первинний
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(паушальний) платіж може вноситись як одноразово, так і на ви-
плат, але, як правило, до початку виробництва і збуту ліцензова-
ної продукції. Інша частина ліцензійної винагороди у вигляді ро-
ялті підлягає виплаті у процесі комерційного використання
об’єкта ліцензії. У разі, коли паушальний платіж поєднується з
періодичними процентними відрахуваннями, він, з одного боку,
набуває специфічної форми попереднього, гарантійного внеску, а
з другого — стимулює ліцензіата до швидкої реалізації об’єкта,
право на використання якого надано за ліцензійним договором.

Розрахунки за ліцензії можуть також провадитись передаван-
ням ліцензіару певної частки цінних паперів (акцій, облігацій) лі-
цензіата. Має місце і такий вид розрахунків, як зустрічне переда-
вання технічної документації, яке передбачає взаємний обмін
ліцензіями, технологічними знаннями, досвідом.

13.3. Оцінювання вартості
нематеріальних активів

У практиці підприємницької діяльності все частіше
виникають проблеми, пов’язані з оцінюванням вартості нематері-
альних активів. Зазначене оцінювання, зокрема, необхідне у та-
ких випадках:

⎯ приватизація або відчуження нематеріальних активів дер-
жавою;

⎯ включення об’єктів інтелектуальної власності до статутно-
го фонду;

⎯ визначення майнових частин у статутному фонді за злиття
або поділу організацій;

⎯ оцінювання та переоцінка нематеріальних активів з метою
повного обліку всіх активів підприємства;

⎯ розв’язання питань щодо купівлі (продажу) прав на
об’єкти інтелектуальної власності;

⎯ здійснення фінансової звітності підприємства;
⎯ оцінювання застави під отримуваний кредит;
⎯ визначення збитків від порушень прав на об’єкти інтелек-

туальної власності;
⎯ організація франчайзингу тощо.
Специфіку нематеріальних активів як неуречевленої частини

майна підприємства відображують особливості їх оцінювання.
Складність вартісного оцінювання нематеріальних активів зумо-
влена:

1) різноманітністю об’єктів інтелектуальної власності, кожний
з яких є оригінальним;
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2) різними способами їх появи на підприємстві;
3) різними формами їх практичного використання на підпри-

ємстві;
4) імовірнісним характером отриманих результатів вартісного

оцінювання;
5) відсутністю залежності між витратами на створення й еко-

номічним ефектом від практичного застосування.
Оцінювання вартості нематеріальних активів проводиться в

певній послідовності і включає такі етапи:
1) обстеження нематеріальних активів;
2) правова експертиза;
3) з’ясування типу вартості, що визначається, і вибір відповід-

ного методу (методів) оцінювання вартості;
4) формування інформаційної бази для оцінювання;
5) розрахунки вартості нематеріальних активів за вибраними

методами;
6) підготовка звіту про оцінювання.
Для оцінювання вартості нематеріальних активів відповідно

до міжнародних стандартів, що розроблені Міжнародним коміте-
том зі стандартів оцінювання майна (TIAVSC) і набрали чинності
з 1994 р., використовують три основні підходи: витратний, при-
бутковий (дохідний) і ринковий. У межах кожного з цих підходів,
у свою чергу, можна виокремити кілька конкретних методів оці-
нювання вартості нематеріальних активів (рис. 13.4).

Методи оцінювання вартості нематеріальних
активів у межах можливих методичних підходів

Витратний підхід Прибутковий
(дохідний) підхід

Метод
початкових
витрат

Метод вартості
заміщення

Метод відновної
вартості

Метод
капіталізації
прибутку

Метод
дисконтування
майбутніх

грошових потоків

Ринковий підхід

Метод
порівняльного

продажу

Метод
звільнення від

роялті

Рис. 13.4. Класифікація методів
оцінювання вартості нематеріальних активів
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В основу витратного підходу покладено ідею про те, що вар-
тість нематеріального активу визначається сумою витрат, необ-
хідних на його відтворення або заміну.

Відповідно до методу початкових витрат вартість немате-
ріальних активів визначається за бухгалтерською звітністю під-
приємства за кілька останніх років (іноді ця вартість має назву іс-
торичної). При цьому увага звертається на величину таких витрат
і термін створення активів. Реалізація методу початкових витрат
передбачає такі кроки:

⎯ виявляються всі фактичні витрати, пов’язані зі створен-
ням, придбанням або запровадженням об’єкта інтелектуальної
власності;

⎯ витрати коригуються на величину індексу цін на день оці-
нювання;

⎯ визначається нарахована величина амортизації об’єкта ін-
телектуальної власності;

⎯ вартість об’єкта інтелектуальної власності визначається як
різниця між величиною витрат, що коригувалися, і сумою амор-
тизаційних відрахувань.

Ідея методу вартості заміщення полягає в тому, що макси-
мальна вартість певного нематеріального активу визначається
мінімальною ціною, яку необхідно заплатити за придбання акти-
ву аналогічної корисності або аналогічної споживчої вартості.

Найприйнятнішим способом розрахунку вартості унікальних
нематеріальних активів є метод відновної вартості. Відновна
вартість активу визначається як сума витрат, необхідних для
створення нової точної копії оцінюваного активу. Звичайно, роз-
рахунки таких витрат мають ґрунтуватися на сучасних цінах на
сировину, матеріали, комплектуючі вироби та на середньогалузе-
ву вартість робочої сили відповідної кваліфікації.

На практиці витратні методи оцінювання вартості нематеріа-
льних активів використовуються у випадках, коли сферою засто-
сування цих активів є соціальні чи оборонні програми, космос,
інші програми безпеки державного або регіонального призначення.

Концепція прибуткового (дохідного) підходу ґрунтується на
передбаченні, що економічна цінність конкретного нематеріа-
льного активу на поточний момент зумовлена розміром дохо-
дів, які сподіваються отримати з цього активу в майбутньому.
Інакше кажучи, вартість об’єкта може бути визначена як його
здатність давати прибуток у майбутньому. До основних мето-
дів, які реалізують концепцію прибуткового підходу, належать
метод дисконтування майбутніх грошових потоків і метод ка-
піталізації прибутку.

У разі оцінювання нематеріальних активів за допомогою при-
буткового підходу найчастіше використовується метод дискон-
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тування майбутніх грошових потоків. Реалізація цього методу
передбачає:

⎯ оцінювання майбутніх грошових потоків, що становлять
чистий прибуток від використання об’єкта інтелектуальної влас-
ності і величину амортизації цього об’єкта;

⎯ визначення ставки дисконтування;
⎯ розрахунки сумарної теперішньої вартості майбутніх при-

бутків;
⎯ додавання до отриманого результату вартості об’єкта інте-

лектуальної власності, приведеної до поточного періоду.
Під капіталізацією, звичайно, розуміють процес переведення

доходів від якого-небудь майна в його вартість. Процедура оці-
нювання вартості нематеріального активу за методом капіталі-
зації прибутків складається з таких етапів:

⎯ виявлення джерел і розмірів чистого прибутку, що його
дає відповідний актив;

⎯ визначення ставки капіталізації чистого прибутку;
⎯ розрахунок вартості активу діленням чистого прибутку на

ставку капіталізації.
Метод капіталізації частіше використовують для розрахунку

залишкової вартості нематеріальних активів і іноді для оціню-
вання активів, строк служби яких практично невизначений.

Ринковий підхід до оцінювання вартості нематеріальних акти-
вів базується на принципі ефективно функціонуючого ринку, на
якому інвестори не обмежені в можливостях вибору. Цей підхід
на практиці реалізується за допомогою методу порівняльного
аналізу та методу звільнення від роялті.

Метод порівняльного аналізу продажу передбачає зістав-
лення нематеріального активу, що оцінюється, з іншими подіб-
ними за якістю, призначенням і корисністю, проданими за порів-
нюваний проміжок часу на ринку. Отже, вартість нематеріаль-
ного активу за цього методу визначається ціною, яку на цьому
ринку на момент оцінювання можуть заплатити за аналогічний
об’єкт. За використання методу порівняльного аналізу продажу:

⎯ збирають інформацію стосовно угод з реалізації аналогіч-
них об’єктів інтелектуальної власності;

⎯ визначають перелік показників, за якими зіставляють
об’єкти інтелектуальної власності;

⎯ коригують фактичні ціни угод щодо об’єктів інтелектуа-
льної власності з урахуванням значень показників порівняння;

⎯ визначають вартість об’єкта інтелектуальної власності, що
оцінюється, на підставі скоригованих фактичних даних за реаль-
ними угодами.

Основною умовою застосування цього методу є наявність до-
статньої і достовірної інформації про операції купівлі-продажу
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аналогічних об’єктів. Такі відомості, як правило, не розголошу-
ються й отримати їх на вітчизняному ринку дуже складно, що
суттєво звужує сферу практичного застосування методу порівня-
льного аналізу продажу.

Метод звільнення від роялті також застосовується за наяв-
ності інформації про продаж подібних активів або, як мінімум,
відомостей про ставки роялті в цій галузі. Вартість нематеріаль-
ного активу згідно з цим методом визначається на підставі при-
пущення, що оцінюваний актив, який використовується підпри-
ємством, йому не належить. Тоді частину доходу підприємство
мало б виплачувати у вигляді винагороди (роялті) власникам цієї
інтелектуальної власності. Насправді ж цю частину доходу під-
приємство залишає у себе. Цю частину доходу і вважають додат-
ковим прибутком, який створюється цим нематеріальним акти-
вом. Вартість грошових потоків, сформованих на підставі цього
прибутку, беруть за ринкову вартість оцінюваного активу. В
міжнародній практиці цей метод широко використовується для
оцінювання вартості патентів і технологій.

Питання для самоконтролю:

13.1. Відмінності між результатами інтелектуальної діяль-
ності людини і матеріальними речами як об’єктами влас-
ності.
13.2. Змістова характеристика об’єктів авторського права і
суміжних прав.
13.3. Сутність та особливості правової охорони об’єктів
промислової власності.
13.4. Комерційні таємниці та захист від недобросовісної
конкуренції як об’єкти інтелектуальної власності.
13.5. Стадії та шляхи трансформації інтелектуального про-
дукту в інтелектуальну власність, у нематеріальні активи
та в інтелектуальний капітал.
13.6. Визначення нематеріальних активів та їх класифікація.
13.7. Поняття, класифікаційні ознаки та види ліцензій.
13.8. Сутнісна характеристика основних видів ліцензійних
платежів.
13.9. Фактори, що зумовлюють складність вартісного оці-
нювання нематеріальних активів.
13.10. Основні підходи та методи оцінювання вартості не-
матеріальних активів.
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Тема 14

ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ

Ключові
поняття
і терміни

 основний капітал;
 основні засоби;
 відтворення основних засобів;
 спрацювання основних засобів;
 технічне переозброєння підприємства;
 знос;
 амортизація;
 фондовіддача;
 рентабельність основного капіталу

14.1. Капітал як економічний
ресурс підприємства

У сучасній економічній літературі до економічних ре-
сурсів відносять землю, працю, капітал, підприємницькі здібнос-
ті, технологію, інформацію тощо.

Слово «капітал» походить від латинського «capitalis», що
означає — головний, основний. При цьому необхідно зазначити,
що представники різних економічних шкіл пов’язували з капіта-
лом різні поняття: вартість, яка приносить додану вартість
(А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс); частина багатства, яка бере
участь у процесі виробництва (Ф. Візер, І. Фішер, Дж. С. Мілль);
грошову вартість, яка відображається на бухгалтерських рахун-
ках фірм (Дж. Р. Хікс); сукупність акціонерного і власного капі-
талу приватних підприємств і таке інше. Саме тому в сучасній
економічній літературі нема єдиного визначення капіталу, а на
практиці існує безліч різноманітних його тлумачень.

В економічній теорії характеристика капіталу як економічного
ресурсу займає центральне місце. Капітал підприємства розгля-
дається як фактор виробництва. Під фактором виробництва слід
розуміти економічний ресурс, задіяний у виробничому процесі і
який безпосередньо впливає на результати виробництва. У сис-
темі основних факторів виробництва капітал є похідним (вторин-
ним) фактором (рис. 14.1). Така характеристика пов’язана з тим,
що формування капіталу як виробничого ресурсу підприємства
потребує попереднього використання первинних факторів вироб-
ництва.

Але дослідження капіталу підприємства не обмежується його
характеристикою тільки як фактору виробництва. За своєю еко-
номічною природою капітал є економічним ресурсом для здійс-
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нення підприємством інвестиційної діяльності. Усі основні фор-
ми руху капіталу пов’язані з його інвестуванням, реінвестуван-
ням або дезінвестуванням діяльності підприємства.

ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА

ПЕРВИННІ ФАКТОРИ
ВИРОБНИЦТВА

ЗЕМЛЯ ПРАЦЯ
(трудові ресурси)

КАПІТАЛ

ВИРОБНИЦТВО

РЕЗУЛЬТАТИ

ПІДПРИЄМНИЦЬКІ
ЗДІБНОСТІ

ВТОРИННИЙ ФАКТОР
ВИРОБНИЦТВА

Рис. 14.1. Капітал підприємства як фактор виробництва

Отже, під капіталом підприємства варто розуміти сукуп-
ність цінностей у матеріальній, грошовій та нематеріальній
формах, які у процесі продуктивного використання здатні ство-
рювати додану вартість. За особливостями функціонування ка-
піталу підприємства виділяють такі його види:

⎯ основний капітал;
⎯ оборотний капітал;
⎯ інтелектуальний капітал.

14.2. Сутність, класифікація
та структура основного капіталу

Основний капітал — це загальна вартість цінностей,
які інвестовані у формування основних фондів підприємства. Ос-
новні фонди — це засоби праці у вартісному вимірюванні, які
функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній на-
турально-речовій формі, а їх вартість переноситься конкретною
працею на вартість продукції (послуг), що виробляється, части-
нами в міру спрацювання. Структура основних фондів наведена
на рис. 14.2.

Основні фонди визначають характер матеріально-технічної
бази виробничої сфери на різних етапах її розвитку. Зростання й
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удосконалення засобів праці забезпечують безперервне підви-
щення технічної оснащеності та продуктивності праці виробни-
чого персоналу. Знаряддя праці, які є найактивнішою частиною
основних фондів, становлять матеріальну основу виробничої по-
тужності підприємства.

Рис. 14.2. Видова класифікація основних
фондів суб’єкта господарювання

Кожне підприємство володіє також майном (матеріальними
цінностями) невиробничого призначення. Зокрема, до основних
фондів відносять житлові будинки, гуртожитки, будівлі дитячих
садків, шкіл, професійно-технічних училищ, поліклінік, їдалень,
будинки відпочинку, профілакторії, палаци культури, спортивні
споруди та інші культурно-побутові об’єкти. Такі об’єкти слід
вважати майном суто соціального призначення, або об’єктами
соціальної інфраструктури. Наявність, величина та склад об’єк-
тів соціальної інфраструктури визначаються, передусім, фінансо-
вими можливостями суб’єкта господарювання, його місцем роз-
ташування, особливостями господарських операцій та мотива-
ційною політикою. Слід зазначити, що, зважаючи на скрутний
фінансово-майновий стан у 90-х роках ХХ ст. — початку ХХІ ст.,
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більшість промислових підприємств позбулася або скоротила
власні основні засоби соціального призначення.

Необхідною умовою правильного обліку й планування відтво-
рення основних фондів підприємств є їх класифікація. У бухгал-
терському обліку на цей час використовується класифікація ос-
новних засобів підприємства, подана на рис. 14.3.

У практиці господарювання з метою спрощення обліку основ-
них фондів інструменти та інвентар зі строком експлуатації до
одного року і вартістю до 1000 грн, а також усі спеціальні ін-
струменти та пристрої, спеціальний одяг і взуття незалежно від
строку використання й вартості відносять до малоцінних швид-
козношуваних предметів основних засобів.

Рис. 14.3. Класифікація основних засобів
у бухгалтерському обліку

У податковому обліку застосовують укрупнену класифікацію
(для обчислення амортизації), виокремлюючи чотири групи осно-
вних фондів:

 перша — будівлі, споруди, їх структурні компоненти й пере-
давальні пристрої, а також вартість капітального поліпшення землі;

 друга — автомобільний транспорт, меблі, побутові прила-
ди й інструменти та інше офісне обладнання;

 третя — основні фонди, не включені до першої, другої та
четвертої груп;
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 четверта — ЕОМ, інші машини для автоматичного оброб-
лення, зчитування та друку інформації, інформаційні системи,
комп’ютерні програми, телефони (у тому числі стільникові), мік-
рофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних то-
варів (предметів).

Оскільки елементи основних фондів відіграють неоднакову
роль у процесі виробництва, неабияке значення має їх поділ на
дві частини: активну, що представлена засобами, які беруть без-
посередню участь у виробничому процесі і завдяки цьому забез-
печують належний обсяг та якість продукції; і пасивну — основні
засоби, що створюють необхідні умови для здійснення процесу
виробництва. До активної частини основних фондів відносять
переважно робочі машини й устаткування, інструмент, вимірю-
вальні та регулювальні прилади і пристрої, використовувану в
автоматизованих системах управління технологічними процеса-
ми обчислювальну техніку, деякі технічні споруди — гірничі ви-
робки шахт, газові й нафтові свердловини.

Також основні засоби можна класифікувати за:
1) формою власності: власні та орендовані;
2) характером участі в процесі виробництва: діючі, резервні та

законсервовані.
Співвідношення окремих видів (груп) основних фондів, вира-

жене у відсотках до їх загальної вартості на підприємстві, визна-
чає видову (технологічну) структуру використовуваних засобів
праці. За інших однакових умов технологічна структура основ-
них фондів є тим прогресивнішою та ефективнішою, чим біль-
шою є в їх складі частка активної частини. Остання змінюється
під впливом багатьох факторів, найсуттєвішими з яких є:

 виробничо-технологічні особливості підприємства;
 науково-технічний прогрес і зумовлений ним технічний рі-

вень виробництва;
 ступінь розвитку різних форм організації виробництва;
 відтворювальна структура капітальних вкладень у створен-

ня нових основних фондів;
 вартість будівництва виробничих об’єктів і рівень цін на

технологічне устаткування;
 територіальне розміщення підприємства.

В інтересах суспільства й окремих підприємств є досягнення
такої видової (технологічної) структури основних фондів, яка дає
змогу здійснювати ефективну організацію процесів виготовлення
продукції (надання послуг) високої якості та конкурентоспромо-
жності на внутрішньому і зовнішньому ринках. Тому поряд з на-
маганнями збільшувати активну частину основних фондів під-
приємства, яка характеризує підвищення його технічного рівня,
треба постійно дбати про необхідну кількість і утримання в на-
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лежному стані інших груп основних засобів. Досягнення оптима-
льного співвідношення між активною і пасивною частинами ос-
новних засобів дає змогу досягти злагодженого функціонування
підприємства і високих результативних показників його діяльності.
Галузева структура основних фондів у цілому промислового

комплексу характеризується часткою основних фондів різних га-
лузей (наприклад приладобудування, автомобілебудування, хар-
чова, легка промисловість тощо) у загальній їх вартості. Також
важливою є структуризація засобів виробництва підприємства за
фактичним строком їх експлуатації, що визначає вікову структу-
ру основних засобів.

У рамках завдань управління капіталом підприємства особли-
ва увага повинна бути приділена саме раціональному формуван-
ню структури капіталу та його використанню. Стратегія управ-
ління основним капіталом підприємства розробляється з
урахуванням специфіки циклу кругообігу останніх. Головна мета
управління полягає в оптимізації структури, забезпеченні своєча-
сного оновлення і підвищення ефективності використання основ-
ного капіталу підприємства. Процес управління основним капіта-
лом включає ряд етапів, а саме:

⎯ аналітичну оцінку стану та рівня використання основного
капіталу;

⎯ розрахунок необхідного обсягу та складу основного капі-
талу для здійснення діяльності підприємства згідно з його місією
та цілями;

⎯ формування амортизаційного фонду та інших джерел по-
повнення й оновлення засобів праці;

⎯ обґрунтування джерел формування основного капіталу та
оптимізація його структури;

⎯ забезпечення проведення оптимального процесу оновлен-
ня основних засобів;

⎯ забезпечення ефективного використання основного капі-
талу тощо.

14.3. Види вартості основного капіталу

Оцінювання основних фондів підприємства зводиться
до грошового виразу їх вартості. Таке оцінювання потрібне для
правильного визначення загального обсягу основних фондів, що
є в розпорядженні (власності) підприємства, аналізу їх динаміки
та структури, розрахунку економічних показників господарської
діяльності підприємства за певний період.

У зв’язку з тривалим функціонуванням та поступовою втра-
тою засобами праці своїх первісних параметрів, є кілька видів



Економіка підприємства338

оцінювання основних фондів. Основні фонди підприємства оці-
нюються: залежно від моменту оцінювання — за первісною (по-
чатковою) та відновленою (переоціненою) вартістю; залежно від
стану основних фондів — за повною або залишковою вартістю.
Первісна вартість основних фондів — це фактична їх вартість

на момент уведення в дію чи придбання. Наприклад, нове вироб-
ниче приміщення зараховують на баланс підприємства за кошто-
рисною вартістю його будівництва; первісна вартість будь-якого
виробничого устаткування, крім ціни придбання, включає витра-
ти на його розмитнення (у разі імпортування), транспортування й
установку на місці використання.
Відновлена (переоцінена) вартість основних фондів — це вар-

тість їх відтворення за сучасних умов виробництва. Вона врахо-
вує ті самі витрати, що й первісна вартість, але за теперішніми
(на момент оцінювання) цінами. Зі зміною умов виробництва й
цін на ті самі елементи засобів праці між первісною (початковою)
та відновленою вартістю основних фондів виникає розбіжність,
яка призводить до ускладнення обліку й поточного регулювання
процесу відтворення основних фондів, правильного розрахунку
певних економічних показників діяльності підприємства. Тому
для забезпечення порівнянності щодо вартісної оцінки основних
фондів періодично проводиться їх переоцінка у випадку, якщо
залишкова вартість об’єкта суттєво відрізняється від його спра-
ведливої вартості на дату складання балансу. Податкове законо-
давство дозволяє суб’єктам господарювання усіх форм власності
застосовувати щорічну індексацію балансової вартості основних,
а також нематеріальних активів у разі перевищення 10 % рівня
інфляції за рік.
Повна (первісна, або відновлена) вартість основних фондів —

це вартість у їх новому, незношеному стані.
Залишкова вартість основних фондів характеризує реальну їх

вартість, ще не перенесену на вартість виготовленої продукції
(виконаних робіт, наданих послуг). Вона є розрахунковою вели-
чиною і визначається як різниця між повною первісною (віднов-
леною) вартістю та накопиченою на момент обчислення сумою
амортизаційних відрахувань. Слід пам’ятати, що у балансі під-
приємства основні засоби відображаються як за повною, так і за
залишковою вартістю, однак валюта балансу (його підсумок) фор-
мується лише за останньою.
Балансова вартість основних фондів — це вартість, за якою

основні засоби зараховуються у валюту балансу підприємства. У
бухгалтерському обліку величина балансової вартості основних
засобів дорівнює залишковій.
Ліквідаційна вартість — це вартість реалізації зношених та

знятих з виробництва основних фондів (це може бути вартість
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лому). У практиці господарювання її використовують для розра-
хунків норм амортизаційних відрахувань та визначення наслідків
ліквідації спрацьованих основних фондів.

В аналітичних розрахунках дослідники оперують терміном
середньорічна вартість основних фондів (ОФсер), яка визнача-
ється на основі первісної вартості з урахуванням їх введення та
вибуття за такою формулою:

1212
2

лікв.
1

введ.поч.сер. ОФОФОФОФ tt ⋅−⋅+= , (14.1)

де ОФпоч. — вартість основних фондів на початок розрахункового
періоду;

ОФввед. —  вартість основних фондів, введених в експлуатацію
протягом розрахункового періоду;

ОФвиб. — вартість основних фондів, які вибули з експлуатації
протягом розрахункового періоду;

t1 — кількість місяців розрахункового періоду, що відпрацю-
вали введені основні фонди;

t2 — кількість місяців розрахункового періоду, протягом яких
були виведені основні фонди.

14.4. Спрацювання основних засобів
та форми його усунення

Основні фонди протягом свого тривалого функціону-
вання зазнають фізичного (матеріального) й економічного спрацю-
вання, а також техніко-економічного старіння. Під фізичним (мате-
ріальним) спрацьовуванням основних виробничих фондів розуміють
процес поступової втрати ними своїх первісних техніко-експлуа-
таційних якостей, тобто споживної вартості, що призводить до зме-
ншення їх реальної вартості — економічного спрацьовування. На
швидкість і розміри фізичного спрацювання основних фондів впли-
вають їх надійність і довговічність, спосіб використання (екстенси-
вний чи інтенсивний), особливості технологічних процесів, якість
технічного догляду й ремонтного обслуговування, кваліфікація ро-
бітників, інші організаційно-технічні фактори.

Фізичне спрацювання будь-якого знаряддя праці (машини,
устаткування) умовно можна поділити на дві частини: ту, що пе-
ріодично усувають проведенням ремонтів, і ту, що її в такий спо-
сіб усунути неможливо. З часом спрацювання поступово збіль-
шується і врешті-решт стає таким, що унеможливлює дальше
використання засобу праці у виробництві, тобто настає момент
повного фізичного спрацювання, коли потрібна заміна такого за-
собу праці на новий аналогічного призначення. У зв’язку з цим
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розрізняють усувне (тимчасове) та неусувне (постійно нагрома-
джуване) фізичне спрацювання основних фондів.

Ступінь фізичного спрацювання окремої одиниці засобів праці
можна визначити двома розрахунковими методами:

1) за строком її експлуатації (через зіставлення фактичної та
нормативної величин з урахуванням ліквідаційної вартості). За
цим методом коефіцієнт фізичного спрацювання (kсф) обчислю-
ється як:

100
В100

Т
Т лв

н

ф
сф

−
⋅=k , (14.2)

де Тф, Тн — відповідно фактичний та нормативний (корисний)
терміни експлуатації об’єкта основних засобів; Влв — ліквідацій-
на вартість основних фондів у відсотковому вираженні до перві-
сної вартості об’єкта;

2) за даними обстеження технічного стану.
Відносну величину економічного спрацювання окремої фізич-

ної одиниці або певної сукупності основних фондів визначають
як відношення накопиченої суми спрацювання, тобто їх вартості,
вже перенесеної на вартість продукції, до загальної балансової
вартості.
Техніко-економічне старіння основних фондів — це процес

знецінення діючих засобів праці до настання повного фізичного
зносу під впливом науково-технічного прогресу. Воно характери-
зується поступовою втратою засобами праці своєї споживної вар-
тості внаслідок удосконалення існуючих та створення нових за-
собів виробництва, запровадження принципово нової технології,
старіння продукції, що виробляється з допомогою цих засобів
виробництва. Старіння властиве передовсім знаряддям праці, об-
числювальній та іншій інформаційній техніці й транспортним за-
собам і пов’язане з реальними економічними збитками для під-
приємств, що експлуатують застарілу техніку.

Ступінь техніко-економічного старіння того чи того засобу
праці можна визначити за допомогою коефіцієнта (відносного
показника) kтес, що його розраховують за формулою

1

0

0

1
тес П

П
В
В

1 ⋅−=k , (14.3)

де В0, В1 — повна вартість (ціна) застосовуваного й нового засо-
бів праці; П0, П1 — відповідно продуктивність тих самих засобів
праці або витрати на їх експлуатаційне обслуговування (інший
пріоритетний техніко-експлуатаційний показник).

Про загальний рівень техніко-економічного старіння може да-
ти певне уявлення також частка знарядь праці, що експлуатують-
ся понад 10, 15 або 20 років.
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Фізичне спрацювання та техніко-економічне старіння діючих
знарядь праці можна усунути частково або повністю, застосову-
ючи різні форми відтворення. Між окремими видами спрацюван-
ня й старіння засобів праці та формами їх відшкодування існує
певний взаємозв’язок (рис. 14.4).

Окремі види засобів праці складаються з великої кількості
конструктивних елементів (деталей, вузлів тощо), які виготовлені
з різних за міцністю матеріалів, виконують різні технологічні
функції, мають неоднакове експлуатаційне навантаження і вна-
слідок цього спрацьовуються нерівномірно. Це зумовлює необ-
хідність заміни або відновлення спрацьованих конструктивних
елементів устаткування та інших видів засобів праці задовго до
того, коли кожний із цих об’єктів у цілому стане непридатним
для дальшого використання у виробничому процесі. Таке частко-
ве відновлення засобів праці здійснюється з допомогою періоди-
чних ремонтів. Отже, суть ремонту полягає в усуненні фізичного
спрацювання конструктивних елементів у натуральній формі та
забезпеченні в такий спосіб постійної дієздатності засобів праці
протягом усього періоду їх експлуатації.

Види спрацю-
вання і старіння засобів

праці

Форми усунення 
спрацювання і старіння 

засобів праці

Фізичне
спрацювання Ремонт

Заміна

МодернізаціяТехніко-економічне
старіння

Повне

Усувне
(тимчасове)

Неусувне
(постійно

накопичуване)

Часткове

Рис. 14.4. Види фізичного спрацювання
і техніко-економічного старіння засобів праці

та форми їх усунення

На підприємствах різних галузей народного господарства за-
стосовують типові системи технічного обслуговування й ремонту
устаткування та інших видів засобів праці, що передбачають пе-
ріодичне проведення необхідних профілактично-технічних опе-
рацій, поточних і капітальних ремонтів. Призначення поточного
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ремонту — збереження засобів праці у придатному для продук-
тивного використання стані шляхом проведення регулярних ре-
монтно-профілактичних операцій з метою усунення дрібних не-
поладок і запобігання прогресуючому фізичному спрацюванню.
Мета капітального ремонту полягає у максимально можливому
відновленні первісних техніко-експлуатаційних параметрів засо-
бів праці. На відміну від поточного ремонту капітальний є най-
складнішим за обсягом виконуваних робіт і проводять його зде-
більшого через тривалі проміжки часу (один раз за кілька років).
Особливим видом найскладніших ремонтних робіт є так званий
відновлювальний ремонт, необхідність у проведенні якого вини-
кає внаслідок стихійного лиха (пожежі, повені, землетрусу).

Витрати на поточний ремонт є постійними й відносно рівно-
мірними протягом експлуатаційного періоду, а тому їх відносять
на собівартість продукції (наданих послуг). Проведення капіта-
льного ремонту потребує порівняно великих одноразових витрат,
що унеможливлює пряме включення таких до собівартості про-
дукції: ці витрати визначають заздалегідь і відносять на собівар-
тість продукції рівномірно протягом ремонтного циклу, тобто
періоду між двома послідовними капітальними ремонтами. Від-
новлювальний ремонт фінансують за рахунок державного стра-
хового (резервного) фонду і за характером та обсягом робіт, що
виконуються, відносять до сфери капітального будівництва.

За сучасних умов господарювання в ринковій економіці важ-
ливого значення набуває економічне оцінювання підприємств до-
цільності витрат на капітальний ремонт виробничого устатку-
вання. Це пояснюється тим, що на підприємствах діюче устат-
кування протягом фактичного строку експлуатації капітально
може ремонтуватися кілька разів. Проте коли проведення першо-
го капітального ремонту в більшості випадків є економічно вигід-
нішим за придбання нової машини (він здійснюється, як правило,
до настання техніко-економічного старіння, а фактичні витрати
на нього не перевищують 35—40 % балансової вартості), то на-
ступні капітальні ремонти часто коштують дорожче, ніж нове
устаткування аналогічного призначення.

При економічному оцінюванні ефективності витрат на капіта-
льний ремонт порівнюють два альтернативні варіанти: перший —
капітальний ремонт фізично зношеної машини і продовження
строку її експлуатації на один ремонтний цикл; інший — заміна
машини, що потребує капітального ремонту, на нову. Для кожно-
го варіанта визначають загальну величину витрат і втрат. Для
першого варіанта це будуть витрати на очікуваний капітальний
ремонт Ri і перевищення експлуатаційних витрат щодо капіталь-
но відремонтованої машини над поточними витратами щодо но-
вої машини Se, а для другого — перевищення вартості придбання
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(ціна) та встановлення нової машини Кн над втратами від недо-
амортизації діючої машини Sa. Крім того, треба врахувати коефі-
цієнти, що характеризують співвідношення: а) продуктивності
діючої та нової машин (α); б) тривалості ремонтного циклу тих
самих машин (β).

Показник ступеня ефективності витрат на капітальний ремонт
будь-якого виробничого устаткування (ер) визначається за фор-
мулою:

aн

e
p αβК
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S

SRi

+
+

−=e . (14.4)

Коефіцієнти, обчислені за формулою (14.4), можуть набувати
додатного, від’ємного або нульового значення. За всіх додатних
значень коефіцієнта ер капітальний ремонт устаткування є еко-
номічно виправданим, за від’ємних — недоцільним, а за нульо-
вого значення коефіцієнта порівнювані варіанти треба вважати
рівноцінними.

Коефіцієнти ер, розраховані щодо всієї сукупності устаткування,
котра підлягає капітальному ремонту в конкретному році, можуть
використовуватися для визначення послідовності заміни тих оди-
ниць, що їх капітально ремонтувати невигідно. Передовсім треба
замінювати фізично зношене устаткування з найбільшим від’ємним
значенням коефіцієнта ер за абсолютною величиною.

Загальний розмір витрат на ремонтно-технічне обслуговуван-
ня діючих засобів праці залежить від кількості ремонтів протягом
фактичного строку їх експлуатації та від собівартості кожного
ремонту. Це означає, що для помітного зменшення витрат на ре-
монт устаткування та інших видів основних фондів (ремонтно-
експлуатаційні витрати на підприємствах України надмірно ве-
ликі) необхідно: по-перше, довести до раціонального мінімуму
кількість ремонтів машин протягом усього періоду їх функціону-
вання; по-друге, максимально зменшити витрати на проведення
одного ремонту.

Скорочення кількості ремонтів можна досягти, збільшуючи
фізичну довговічність устаткування та визначаючи раціональні
строки його експлуатації. Головним напрямом зниження собівар-
тості ремонтних робіт є істотне підвищення організаційно-
технічного рівня самого ремонтного виробництва, його індустрі-
алізація, тобто максимальне наближення процесу ремонту за ха-
рактером організації і технології до процесу виготовлення нових
машин і устаткування. Широкомасштабна індустріалізація ремо-
нтного виробництва в цілому передбачає:

 збільшення централізованого виготовлення машинобудів-
ними підприємствами запасних частин до розмірів, що забезпе-
чують повне задоволення попиту на них; розширення відновлен-
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ня спрацьованих деталей і вузлів, котре дає змогу зменшити на
15—20 % обсяг виробництва нових запасних частин;

 усебічну централізацію і спеціалізацію ремонтних робіт у
різних ланках управління виробництвом (створення розгалуженої
територіальної системи фірмового машиносервісу підприємства-
ми-продуцентами; централізований капітальний ремонт устатку-
вання вузькогалузевого призначення спеціалізованими ремонт-
ними підприємствами і підрядними організаціями; максимально
можлива централізація ремонтного господарства на самих під-
приємствах, яка уможливлює виконання всього або переважного
обсягу ремонтних робіт спеціалізованими підрозділами єдиної
ремонтної служби).

Для підвищення ефективності процесу відтворення основних
фондів багато важить модернізація діючого виробничого устат-
кування, котра означає його вдосконалення з метою запобігання
техніко-економічному старінню та підвищення техніко-експлуа-
таційних параметрів до рівня сучасних вимог.

За порівняно невеликих витрат і за відносно короткий строк
модернізація може забезпечити оновлення устаткування на ви-
щому технічному рівні, зростання продуктивності праці, нарощу-
вання виробничих потужностей і збільшення випуску продукції,
економію інвестиційних ресурсів. Досвід багатьох підприємств
України показує, що проведення комплексної модернізації бага-
тьох видів виробничого устаткування збільшує його продуктив-
ність на 30—50 %, а пов’язані з цим витрати не перевищують по-
ловини вартості нових технічних конструкцій аналогічного
призначення. Економічно доцільніше здійснювати як загальнотех-
нічну, так і технологічну (цільову) модернізацію устаткування
під час проведення його капітального ремонту.

Метод визначення ефективності витрат на модернізацію такий
самий, як і витрат на проведення капітального ремонту. Для цьо-
го можна користуватися формулою (14.4), поставивши у її чисе-
льнику витрати на модернізацію замість витрат на капітальний
ремонт відповідного устаткування (у разі проведення лише модер-
нізації). Коефіцієнт ефективності витрат на капітальний ремонт і
модернізацію, коли їх здійснюють одночасно, можна розрахувати
за формулою

a

ei

S
SR

+
++

−=
αβ

1
н

рм К
Мe , (14.5)

де М — витрати на модернізацію. При цьому величини α, β і Se,
що входять у формулу (14.5), треба визначати за даними модерні-
зованої та нової машин.

Важливим елементом процесу відтворення основних фондів є
заміна фізично спрацьованих і технічно застарілих засобів праці.
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Визначення необхідного (економічно раціонального) щорічного
обсягу заміни засобів праці передбачає: 1) встановлення оптима-
льних строків експлуатації відповідних їх видів (груп); 2) розра-
хунки такого щорічного обсягу заміни, який може забезпечити
дотримання оптимальних строків функціонування устаткування
та інших видів основних фондів. За простого відтворення засобів
праці обсяги їх заміни (вибуття) практично мають дорівнювати
нормі амортизаційних відрахувань на реновацію, а за розширено-
го відтворення — залежатимуть не лише від нормативного стро-
ку експлуатації (норми амортизації), а й від темпів щорічного
збільшення обсягу основних фондів.

Нагромадження й оновлення основних фондів, нарощування
виробничих потужностей підприємств різних галузей народного
господарства здійснюється в процесі технічного переозброєння,
реконструкції та розширення діючих або спорудження нових ви-
робничих об’єктів (цехів, виробництв, підприємств у цілому).
Технічне переозброєння діючого підприємства означає здійс-

нення відповідно до плану (програми) його технічного розвитку
(без розширення наявних виробничих площ) комплексу заходів,
що передбачають підвищення до сучасних вимог технічного рів-
ня окремих дільниць виробництва за рахунок впровадження но-
вої техніки і технології, механізації та автоматизації виробничих
процесів, модернізації й заміни фізично спрацьованого та техніч-
но застарілого устаткування. Реконструкція функціонуючого під-
приємства є здійснюваним за єдиним проектом повним або част-
ковим переобладнанням виробництва. За необхідності можуть
бути споруджені нові або розширені наявні допоміжні та обслу-
говуючі структурні підрозділи (об’єкти). До реконструктивних
робіт відносять також будівництво нових виробничих об’єктів
замість тих, дальшу експлуатацію котрих визнано недоцільною.
Під розширенням діючого підприємства заведено розуміти спо-
рудження його другої та наступних черг, додаткових виробничих
комплексів, нових цехів або розширення існуючих, а також орга-
нізацію допоміжних і обслуговуючих виробництв, комунікацій
тощо. До нового будівництва (новобудов) відносять спорудження
окремих виробничих об’єктів або підприємств, що здійснюється
на нових майданчиках та за затвердженим окремим проектом.

Такі форми розширеного відтворення основних фондів і мето-
ди оновлення виробничого потенціалу підприємств є взаємо-
зв’язаними елементами єдиного відтворювального процесу, які
доповнюють одне одного. Проте пріоритетними для переважної
більшості різногалузевих виробництв (господарств) треба вважа-
ти технічне переозброєння й реконструкцію наявних виробничих
об’єктів. Нове будівництво стає економічно доцільним за умови
вичерпання можливостей нарощування виробничого потенціалу
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на діючих підприємствах, а також за організації нових видів ви-
робництва (надання нових послуг) і необхідності забезпечення
належного рівня екологічної безпеки виробничо-господарської
діяльності.

Визначення необхідного обсягу оновлення основних засобів
передбачає:

 встановлення оптимальних строків експлуатації відповід-
них їх видів (груп) і формування амортизаційної політики;

 розрахунок обсягу оновлення, здатного забезпечити своє-
часність його проведення та дотримання оптимальних строків
функціонування засобів праці.

За умов простого відтворення обсяг їх оновлення практично
дорівнює величині амортизаційних відрахувань на реновацію, а
за розширеного — визначається з урахуванням ряду факторів
(зовнішніх і внутрішніх) і в багатьох випадках вимагає залучення
додаткових інвестиційних коштів. Заходи щодо підвищення про-
дуктивності використання засобів праці дають змогу оптимізува-
ти загальний їх обсяг і структуру, а також величину витрат на
оновлення.

14.5. Амортизація основних засобів

Безперервний процес виробництва потребує постій-
ного відтворення фізично спрацьованих і технічно застарілих ос-
новних фондів. Необхідною умовою відновлення засобів праці є
поступове відшкодування їх вартості, яке здійснюється через
амортизаційні відрахування (амортизацію). Амортизація основ-
них фондів — це процес перенесення авансованої раніше вартос-
ті всіх видів засобів праці на вартість продукції з метою її повно-
го відшкодування. У бухгалтерському обліку об’єктами амор-
тизації є основні засоби та нематеріальні активи, що мають вар-
тість і обмежений термін корисної експлуатації. Земля, напри-
клад, термін ефективного використання якої необмежений, амор-
тизації не підлягає.

Для відшкодування вартості зношеної частини основних фон-
дів кожне підприємство здійснює амортизаційні відрахування,
тобто встановлює певну грошову компенсацію відповідно до
розмірів фізичного спрацювання й техніко-економічного старін-
ня. Ці відрахування включаються до собівартості продукції й ві-
дображаються в обсязі виручки від реалізації продукції (робіт,
послуг). Слід зазначити, що амортизаційні відрахування вилу-
ченню до бюджету не підлягають і не можуть бути базою для на-
рахування будь-яких податків, зборів (обов’язкових платежів).
Накопичуючи амортизаційні відрахування, підприємство формує
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частину фінансових ресурсів для наступного оновлення власних
основних засобів.

Головним економічним важелем у системі амортизації є методи
її нарахування, що дають змогу регулювати формування необхідної
величини амортизаційного фонду, рівень та інтенсивність акумулю-
вання ресурсів для забезпечення безперебійного функціонування
основних засобів, швидкість їх обороту, динамічно підходити до
відтворення останніх, враховуючи чинник часу. Метод амортизації
основних засобів обирається підприємством самостійно з урахуван-
ням очікуваного способу отримання економічних вигід від його ви-
користання. При цьому величина амортизаційних відрахувань, за
будь-якого методу нарахування амортизації, визначається такими
параметрами об’єкта, як його первісна (відновна), ліквідаційна вар-
тість, строк експлуатації та прогнозний обсяг виробництва продук-
ції з допомогою цього об’єкта основних засобів.

Вітчизняні нормативні акти (Закон України «Про оподатку-
вання прибутку підприємств» та Положення (Стандарт) бухгал-
терського обліку 7 «Основні засоби» визначають шість основних
методів нарахування амортизації. Розглянемо сутність цих мето-
дів та розрахунок сум амортизаційних відрахувань на конкрет-
ному прикладі (табл. 14.1).

Приклад. Металообробне підприємство придбало штампува-
льний прес, який зарахований на баланс за первісною повною ва-
ртістю 415 тис. грн. Орієнтовний термін експлуатації машини
становить 3 роки. Після закінчення його використання агрегат
планують утилізувати й отримати за це 7 тис. грн. Згідно з
технічним паспортом пресу протягом усього строку його корис-
ного використання на ньому можна виробити 10 млн заготовок.
За перший місяць експлуатації машини було виготовлено
150 тис. виробів. Необхідно обчислити суми амортизаційних від-
рахувань по роках (Арі), використовуючи різні методи нараху-
вання амортизації.

Окремий порядок нарахування амортизаційних відрахувань
встановлено для основних засобів, що використовуються при ви-
добутку корисних копалин.

При виборі методів обчислення амортизаційних відрахувань
слід виходити з економічно доцільних середніх строків функціо-
нування засобів праці, необхідності забезпечення повного від-
шкодування вартості основних фондів і врахування особливостей
їх техніко-економічного старіння. У міру розвитку техніки, удо-
сконалення технології та організації виробництва змінюються
тривалість і характер використання окремих видів основних фон-
дів, виникає об’єктивна необхідність скорочення нормативних
строків їх функціонування. У зв’язку з цим норми амортизацій-
них відрахувань періодично треба переглядати й уточнювати.
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Ефективність відтворювальних процесів певною мірою залежить
від строків експлуатації передовсім активної частини основних фон-
дів. Терміном корисної експлуатації основних засобів є період, протя-
гом якого підприємство планує використовувати відповідний об’єкт,
або кількість одиниць продукції (послуг), яку підприємство очікує
одержати від його використання. Цей період корисної експлуатації
визначається самим підприємством з урахуванням таких факторів, як
очікувана потужність (продуктивність) об’єкта, тривалість та особли-
вості його фізичного і техніко-економічного старіння, правових або
аналогічних обмежень щодо використання об’єкта (наприклад, тер-
мін оренди, передбачений угодою, або законодавство, що визначає
граничний термін безпечної експлуатації визначених об’єктів та ін.).

Слід зазначити, що і скорочення, і збільшення періоду експлу-
атації по-різному впливають на ефективність відтворення та ви-
користання знарядь праці. Скорочення строків експлуатації ма-
шин (устаткування), з одного боку, уможливлює прискорення їх
оновлення, тобто зменшення техніко-економічного старіння зна-
рядь праці, підвищення технічного рівня підприємств, зростання
продуктивності праці, зниження ремонтно-експлуатаційних ви-
трат, а з другого, — призводить до збільшення собівартості про-
дукції за рахунок амортизаційних сум, потребує більших інвес-
тиційних ресурсів для нарощування виробничих потужностей,
насамперед, машинобудування та інших галузей.

Подовження періоду функціонування машин і устаткування
дає змогу зменшити обсяг щорічної заміни спрацьованих засобів
праці і за рахунок цього спрямувати більше ресурсів для розши-
реного їх відтворення, але спричиняє зниження сукупної продук-
тивності діючих знарядь праці, значне збільшення витрат на їх
утримання та експлуатацію.

Саме тому строки експлуатації машин і устаткування мають
бути оптимальними, тобто такими, що забезпечують найменші
затрати суспільної праці на їх виготовлення й використання у ви-
робничому процесі протягом усього періоду функціонування.
Найпоширенішою є методика визначення оптимальних строків
експлуатації виробничого устаткування за мінімальною величи-
ною так званих питомих затрат суспільної праці на одиницю ко-
рисного ефекту (наприклад, сумарної продуктивності устатку-
вання за різних строків його функціонування). Проте результати
спеціальних досліджень свідчать, що найістотніший вплив на
економічно доцільний строк експлуатації устаткування справля-
ють два фактори — щорічний розмір амортизації та середньоріч-
ні ремонтні витрати. Це уможливлює практичне застосування
простішого і наочнішого методу оптимізації строків експлуатації —
через мінімізацію сумарної величини цих економічних показни-
ків з використанням графічного способу.
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14.6. Система показників ефективності
відтворення та використання
основного капіталу підприємства

Одним із важливих напрямів підвищення ефективнос-
ті є інтенсифікація відтворення та ліпшого використання основ-
ного капіталу підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють
постійному підтриманню належного технічного рівня кожного
підприємства, а з другого — дають змогу збільшувати обсяг ви-
робництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів,
знижувати собівартість виробів за рахунок скорочення питомої
амортизації й витрат на обслуговування виробництва та його
управління, підвищувати фондовіддачу і прибутковість.

Характеристика цих процесів повинна супроводжуватись на-
лежним аналізом. Для проведення кількісного оцінювання вико-
ристання основних засобів доцільно застосовувати систему показ-
ників, яка б комплексно характеризувала усі аспекти функціо-
нування основних фондів на підприємстві (рис. 14.5).

Першим кроком такого аналізу має бути оцінювання стану ос-
новних засобів підприємства. Як уже було зазначено, у процесі
продуктивного використання основні фонди зазнають фізичного
зношення, науково-технічного старіння, а, відтак, й техніко-
економічного зносу. На цій стадії аналізу необхідно дослідити рі-
вень придатності, зносу та темпів втрати вартості основними за-
собами суб’єкта господарювання. Таке дослідження здійснюють
за допомогою:

1) коефіцієнта зносу (kз), що характеризує частку вартості ос-
новних засобів, яку відображено у витратах на виробництво у
попередні періоди. Цей коефіцієнт обчислюють як відношення
суми накопиченого на певну дату зносу (З) до первісної вартості
основних засобів (Вп)на цю дату, тобто:

п
з В

З=k ; (14.5)

2) коефіцієнта придатності (Кп), що, навпаки, показує частку
ще незношеної вартості основних засобів і обчислюється як:

п

з
п В

В=k , (14.6)

де Вз — величина залишкової вартості основних фондів підпри-
ємства на певну дату.

Або ж як:
зп 1 kk −= ; (14.7)
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Рис.14.5. Показники стану, відтворення
та використання основних засобів

3) розрахунку середньорічної норми амортизації основних фо-
ндів ( ср

аN ), що характеризує темп втрати вартості основними за-
собами праці і обчислюється як відношення річного обсягу амор-
тизаційних відрахувань (Ар) до середньорічної величини
основних засобів за первісною вартістю ( с

пВ ):
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с
п

Pcp
а В

A=N . (14.8)

Наступним кроком аналізу підприємства є ідентифікація за-
безпеченості фірми основними засобами. Тут слід визначити ди-
наміку таких показників, як фондоозброєність (відношення се-
редньорічної величини вартості основних засобів до середньо-
річної чисельності персоналу), енергоозброєність (відношення
середньої величини потужності силових установок і агрегатів за
розрахунковий період до чисельності робітників), частка основ-
ного капіталу в необоротних активах підприємства, частка ак-
тивної частини у загальній величині основного капіталу, величи-
на виробничої потужності тощо. Зазвичай чим більшою є
величина основного капіталу суб’єкта господарювання, тим по-
тужнішим він є, тим більші його можливості ефективного розви-
тку. Однак великі значення цих показників можуть свідчити про
неадекватність вартісної оцінки основних засобів компанії, іммо-
білізацію її капіталу в позаоборотних активах тощо.

Необхідність виокремлення у самостійну групу показників
відтворення засобів праці, які характеризують процес їх руху,
технічний стан та структуру, зумовлена тим, що відтворювальні
процеси істотно й безпосередньо впливають на ступінь ефектив-
ності використання застосовуваних у виробництві машин, устат-
кування та інших знарядь праці. Необхідно також розрізняти дві
форми оновлення основних фондів — екстенсивну та інтенсивну.
Екстенсивне оновлення характеризує темпи збільшення обсягу
функціонуючих основних фондів. Індикаторами такого типу від-
творення є коефіцієнт оновлення, що за усталеною методикою
визначається відношенням абсолютної суми введення основних
фондів до їх наявності на кінець року, та коефіцієнт вибуття —
відношенням обсягу вибуття основних фондів до їх наявності на
початок року. Однак слід зазначити, що внаслідок різних дат оці-
нювання такий підхід унеможливлює зіставлення цих двох показ-
ників. Тому визначення коефіцієнтів відтворення основних фондів
за їх середньорічною вартістю потрібно вважати методично пра-
вильнішим.

Інтенсивне оновлення передбачає заміну діючих основних
фондів новими, ефективнішими. Проте процес виведення з екс-
плуатації застарілих та спрацьованих основних фондів не можна
ототожнювати з інтенсивним оновленням діючих засобів праці.
Реальний господарський оборот охоплює не лише введення в дію
нових і виведення з експлуатації спрацьованих фондів, а й пере-
дачу певної їх частини з балансу одного підприємства на баланс
іншого. Поряд з цим у систему показників ефективності відтво-
рення основних фондів доцільно включати коефіцієнт інтенсив-
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ності оновлення (відношення обсягу введення до обсягу вибуття
в дію за певний період) та коефіцієнт оптимальності вибуття
основних фондів (відношення фактичного коефіцієнта вибуття до
нормативного).

Заключним етапом аналізу основних засобів підприємства є
оцінювання ефективності їх використання. Ця стадія діагностики
передбачає обчислення як узагальнюючих показників, так й ін-
дикаторів ефективності використання устаткування та виробни-
чих площ. При цьому до узагальнюючих показників належать:

1) фондовіддача (ФВ), що обчислюється як відношення обсягу
продукції (товарної, реалізованої або чистої) за період (Qп) до се-
редньої за цей період вартості основних засобів ( с

о.зВ ):

с
о.з

п
В

ФВ Q= . (14.9)

Рівень фондовіддачі характеризує величину виробленої (реа-
лізованої) продукції, що припадає на одну гривню вартості осно-
вних засобів підприємства. Позитивною тенденцією динаміки
цього показника є зростання;

2) фондомісткість (ФМ) є оберненим до фондовіддачі показ-
ником і розраховується так:

ФВ
1ФМ

п

c
о.з == Q

D . (14.10)

Позитивною тенденцією динаміки цього показника є його
зниження.

3) Рентабельність основних засобів (основного капіталу)
(Рок) — відносний показник прибутковості експлуатації основних
засобів (основного капіталу), який відображає величину прибут-
ку підприємства (П), що припадає на одиницю вартості основних
засобів (основного капіталу) суб’єкта господарювання:

%100
В
ПР с
о.з

ОК
⋅= . (14.11)

Позитивною тенденцією динаміки цього індикатора є збіль-
шення.

Часткові (окремі, індивідуальні) показники характеризують
рівень використання основних фондів залежно від окремих фак-
торів. До них належать показники екстенсивного та інтенсивного
їх використання. Коефіцієнт екстенсивного завантаження устат-
кування ( )з.у.еk  характеризує рівень його завантаження у часі й ви-
значається відношенням часу фактичної роботи устаткування за
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рік (Тф) у годинах до часу його ймовірної експлуатації (номіналь-
ний фонд часу) за рік (Тн) у годинах:

н

ф
з.у.е Т

Тk = . (14.12)

Коефіцієнт інтенсивного завантаження устаткування ( )з.у.іk
визначається відношенням фактичної продуктивності устатку-
вання, що використовується на підприємстві, до його норматив-
ної, технічно обґрунтованої продуктивності:

пр
н

пр
ф

н

ф
з.у.і Т

Т
Q

Qk == , (14.13)

де Qф —  фактичний випуск продукції устаткуванням за одиницю
часу в натуральному виразі, шт.;

Qн — нормативний обсяг випуску продукції за одиницю часу,
що визначається на основі паспортних даних устаткування), шт.;

пр
фТ  — фактично витрачений час на виготовлення одиниці

продукції, год;
пр
нТ — технічно обґрунтована норма часу на виготовлення

одиниці продукції, год.
Інтегрований коефіцієнт використання ( )і.в.уk  відображає рі-

вень використання устаткування як у часі, так і щодо продуктив-
ності й визначається як добуток коефіцієнтів екстенсивного та
інтенсивного завантаження:

з.у.із.у.еі.в.у kkk ⋅= . (14.14)

Також важливе значення мають:
 коефіцієнт змінності роботи устаткування — відношення

загальної кількості відпрацьованих машино-змін за добу до кіль-
кості одиниць встановленого устаткування;

 напруженість використання устаткування (виробничих
площ) — випуск продукції в розрахунку на одиницю устаткуван-
ня (загальної або виробничої площі).

З-поміж показників використання устаткування та виробни-
чих площ найбільш відомим і широко застосовуваним на практи-
ці є коефіцієнт змінності роботи устаткування. Проте викорис-
товуваний на підприємствах спосіб його розрахунку не можна
визнати досконалим, оскільки він не враховує внутрішньозмін-
них втрат робочого часу. У зв’язку з цим коефіцієнт змінності
методично правильніше буде обчислювати, виходячи з коефіціє-
нта використання календарного фонду часу і максимальної змін-
ності роботи устаткування, яка дорівнює трьом за восьмигодинної
тривалості зміни. Отже, за коефіцієнта використання календарного
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фонду часу, наприклад, 0,6 — коефіцієнт змінності роботи устат-
кування дорівнюватиме 1,8 (3,0 × 0,6).

Протягом останніх років на більшості підприємств різних га-
лузей промислового комплексу України спостерігається низький
рівень ефективності відтворювальних процесів. Коефіцієнти оно-
влення й вибуття машин і устаткування, тобто найактивнішої ча-
стини основних фондів на промислових підприємствах, колива-
ються в межах відповідно від 6 до 2 % загального їх обсягу, а
коефіцієнт економічного спрацювання досягає 50—55 % загаль-
ної вартості. Парк діючого виробничого устаткування містить
майже третину фізично спрацьованих і технічно застарілих його
одиниць. Саме цим передовсім пояснюється невідкладне завдан-
ня прискорення й підвищення ефективності відтворення основ-
них фондів, зростання технічного рівня застосовуваних засобів
праці. За сучасних умов слід запровадити і реалізувати такі голо-
вні напрями інтенсифікації відтворення основних фондів:

 усебічне прискорення розвитку машинобудівного комплек-
су України, радикальна перебудова його структури з метою мак-
симально можливого задоволення попиту на достатньо широку
номенклатуру різних видів машин та устаткування, забезпечення
виготовлення нових поколінь техніки і закінчених (технологічно
зв’язаних) систем машин, розроблення та організація виробницт-
ва тих знарядь праці, які раніше взагалі не виготовлялись або ім-
портувались з інших країн;

 зосередження зусиль різних галузей науки на пріоритетних
напрямах науково-технічного прогресу, форсованому розвитку пе-
редовсім наукомістких виробництв, істотному підвищенні техніко-
організаційного рівня та соціально-економічної ефективності виро-
бництва на підприємствах різних галузей народного господарства;

 докорінне поліпшення всієї організації робіт та економічно-
го її обґрунтування на всіх стадіях відтворювального процесу
(проектування — виробництво — розподіл — запровадження —
експлуатація нової техніки);

 дотримання кожним підприємством власної стратегії техні-
чного, організаційного та економічного розвитку; переорієнтація
інвестиційної політики на максимальне технічне переозброєння й
реконструкцію діючих виробничих об’єктів; значне збільшення
масштабів вилучення з виробництва технічно застарілих і еконо-
мічно малоефективних машин та устаткування, перехід від прак-
тики одиничної заміни спрацьованих знарядь праці до система-
тичного комплексного оновлення техніко-технологічної бази
взаємозв’язаних виробничих ланок підприємств;

 створення ринкового економічного механізму країни, спро-
можного забезпечити постійну заінтересованість усіх ланок
управління виробництвом у здійсненні найефективніших відтво-
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рювальних процесів і сприйнятті науково-технічних та організа-
ційних новацій (нововведень).

Практична реалізація щодо зазначених головних напрямів ін-
тенсифікації відтворювальних процесів потребує не лише актив-
ної інженерно-виробничої діяльності самих підприємств, а й мо-
білізації вагомих власних фінансових коштів. У повному обсязі
вона можлива за умови передовсім постійної державної підтрим-
ки, безпосередньої участі багатьох інститутів ринкової інфра-
структури та іноземного капіталу.

Головною ознакою підвищення рівня ефективного використан-
ня основних фондів і виробничих потужностей того чи того під-
приємства є зростання обсягу виробництва продукції. Кількість
же виробленої продукції за наявного розміру виробничого апара-
ту залежить, з одного боку, від фонду часу продуктивної роботи
машин та устаткування протягом доби, місяця або року, тобто від
їх екстенсивного завантаження, а з другого — від ступеня вико-
ристання знарядь праці за одиницю часу (інтенсивного наванта-
ження). Отже, усю сукупність технічних, організаційних та еко-
номічних заходів щодо ліпшого використання основних фондів
підприємства можна умовно поділити на дві групи: 1) збільшення
екстенсивного завантаження; 2) підвищення інтенсивного нава-
нтаження.

У зв’язку з цим важливими є дві обставини. По-перше, якщо
екстенсивне завантаження машин та устаткування обмежується
тільки календарним фондом часу, то можливості підвищення ін-
тенсивного навантаження устаткування, його продуктивності не є
такими широкими і залежать передовсім від інженерних рішень,
покладених в основу конструкцій цього устаткування. По-друге,
здійснення заходів екстенсивного напряму, як правило, не потре-
бує капітальних витрат, а підвищення рівня інтенсивного викори-
стання виробничого апарату пов’язане зі значними інвестиціями;
проте останні порівняно швидко окуповуються за рахунок одер-
жаного внаслідок інтенсифікації додаткового економічного ефекту.

Великим резервом збільшення продуктивної роботи виробни-
чого устаткування є максимально можливе скорочення його про-
стоїв. На підприємствах з дискретним виробництвом кількість
невикористовуваного протягом доби устаткування нерідко дося-
гає 15—20 % загального його парку, а внутрішньозмінні простої
становлять 10—15 % робочого часу. Це спричиняється неузго-
дженістю пропускної спроможності окремих цехів і дільниць; не-
задовільною організацією технічно-профілактичного обслугову-
вання та ремонту устаткування; браком працівників тих чи тих
професій; перебоями в забезпеченні робочих місць матеріалами,
електроенергією, комплектуючими виробами, оснащенням, при-
строями, підйомно-транспортними засобами тощо.
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Для підприємств ряду галузей індустрії, і передовсім машинобу-
дування, надзвичайної гостроти набула проблема підвищення кое-
фіцієнта змінності роботи виробничого устаткування. В Україні
цей показник нині є невиправдано низьким і свідчить про наявність
достатньо великих резервів ліпшого використання знарядь праці.
Якщо довести реальну змінність роботи металообробного устатку-
вання до раціонального рівня (1,7—1,8), то можна буде збільшити
випуск машинобудівної продукції більше ніж на 30 %.

Значному поліпшенню екстенсивного завантаження засобів
праці сприяє зниження частки недіючого устаткування, яка на
промислових підприємствах України є дуже значною (кілька де-
сятків тисяч одиниць), а також виведення з експлуатації зайвого й
неефективно використовуваного устаткування та організація
завдяки цьому повноцінної двозмінної роботи. За існуючими
розрахунками, здійснення таких заходів дало б можливість під-
вищити фондовіддачу на підприємствах різних галузей промис-
ловості та народного господарства на 10—15 і більше відсотків.

Вирішальне значення для підвищення рівня інтенсивного ви-
користання основних фондів має своєчасна заміна та модерніза-
ція фізично спрацьованого й технічно застарілого устаткування.
Для підтримування порівняно високого технічного рівня вироб-
ництва на підприємствах треба щорічно замінювати 4—6 % і мо-
дернізувати 6—8 % діючого парку машин, устаткування та інших
видів знарядь праці.

До важливих факторів, що зумовлюють зростання продуктив-
ності устаткування за одиницю часу, належать також запрова-
дження нових технологій, інтенсифікація виробничих процесів.
Підприємствам різних галузей властиві специфічні способи інтен-
сифікації технологій виготовлення продукції, виконання робіт
або надання виробничих послуг (застосування, наприклад, кисне-
во-конверторного методу виплавляння сталі в чорній металургії;
використання різних каталізаторів, високих температур і тиску —
у хімічній промисловості; обробка металу тиском, точні методи
литва — у машинобудуванні тощо). Наприклад, широке викорис-
тання природного газу та кисню разом зі збільшенням темпера-
тури дуття й тиску під колошником домни забезпечує зростання
виробництва чавуну майже на третину.

Значного підвищення інтенсивного навантаження устаткуван-
ня на підприємствах можна досягти завдяки застосуванню про-
гресивних форм і методів організації виробництва (концентрації,
спеціалізації, кооперування та комбінування; гнучких, потокових
і роторно-конвеєрних ліній), що уможливлює використання ви-
сокопродуктивного автоматизованого устаткування. За свідчен-
ням спеціальних досліджень, на підприємствах машинобудуван-
ня виготовлення конструктивно й технологічно однорідних
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деталей на потокових лініях забезпечує підвищення навантажен-
ня устаткування на 20—30 %.

Досить істотні резерви підвищення рівня екстенсивного та ін-
тенсивного використання основних фондів і виробничих потуж-
ностей можна реалізувати з допомогою освоєння у стислі строки
проектних потужностей, введення в дію нових технологічних
агрегатів, ліній, устаткування. За даними вибіркового обсте-
ження у більше ніж п’яти сотнях підприємств різних галузей
промисловості та будівництва середній фактичний період осво-
єння виробничих потужностей становить 5—6 років. Проте тех-
нічно та економічно обґрунтовані розрахунки свідчать про реа-
льну можливість досягнення проектних показників нових потуж-
ностей і виробничих об’єктів на підприємствах добувної промис-
ловості за півтора-два роки, а обробної — за один рік і навіть
швидше.

За умов ринкової економіки система господарювання в цілому
повинна передбачати достатні економічні стимули для забезпе-
чення ефективного використання основних фондів, усього майна
підприємств. Дійова система таких колективних та індивідуаль-
них економічних стимулів на підприємствах різних галузей еко-
номіки України поки що перебуває лише на стадії розроблення й
розвитку. Швидкому її запровадженню сприятимуть: удоскона-
лення податкового законодавства; побудова механізму оплати
праці залежно від кінцевих результатів виробництва; гнучкіша
амортизаційна та інвестиційна політика; державна підтримка ре-
алізації великих інвестиційних проектів, інтенсифікація зовніш-
ньоекономічної діяльності; розвиток фінансового ринку та зде-
шевлення вартості кредитних ресурсів тощо.

Питання для самоконтролю:

14.1. Особливості нарахування амортизації відповідно до
Закону України «Про оподаткування прибутку».
14.2. Що мають враховувати на підприємстві в процесі об-
ґрунтування методу нарахування амортизації?
14.3. В чому полягає відмінність між поняттями «основний
капітал» та «необоротні активи підприємства»?
14.4. Оптимізація обсягу і складу основного капіталу під-
приємства.
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Тема 15

ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ

Ключові
поняття
і терміни

▪ оборотний капітал;
▪ структура оборотного капіталу;
▪ виробничі запаси;
▪ незавершене виробництво;
▪ витрати майбутніх періодів;
▪ готова продукція;
▪ дебіторська заборгованість;
▪ поточні фінансові інвестиції;
▪ грошові кошти та їх еквіваленти;
▪ нормований оборотний капітал;
▪ ненормований оборотний капітал;
▪ методи нормування;
▪ показники ефективності використання оборотного капіталу

15.1. Оборотний капітал: сутність,
структура, джерела формування

Для забезпечення процесу виробництва підприємства
поряд з основним капіталом повинні мати оборотний капітал.
Останній за своєю економічною природою, по-перше, є економі-
чним ресурсом, а, по-друге, одним із основних факторів вироб-
ництва (поряд із землею, працею, основним капіталом).

Оборотний капітал визначає потенціал і темпи розвитку
суб’єктів господарювання, впливає на формування витрат на ви-
робництво продукції (робіт, послуг), а це — необхідна умова
ефективного функціонування підприємства в умовах ринкової
економіки. Наявність оптимального обсягу і раціональної струк-
тури оборотного капіталу сприяє підвищенню ефективності гос-
подарювання.

Оборотний капітал — частина капіталу підприємства у гро-
шовому виразі, що спрямовується у створення оборотних активів,
які обслуговують його виробничо-комерційну діяльність, повніс-
тю споживаються в процесі одного операційного циклу, перено-
сять свою вартість на виготовлений продукт.

Оборотний капітал у своїй основі — це авансовані підприємс-
твом кошти на формування запасів предметів праці, які після від-
повідної переробки перетворюються в готову продукцію — то-
вар, та кошти, що обслуговують процес обороту товару.

У практиці планування та обліку господарської діяльності до
оборотного капіталу включають такі елементи: виробничі запаси;
незавершене виробництво та напівфабрикати власного виготов-
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лення; витрати майбутніх періодів; готову продукцію; товари;
векселі одержані; дебіторську заборгованість (довгострокова де-
біторська заборгованість; дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги; дебіторська заборгованість за розрахунками; і
інша поточна дебіторська заборгованість); поточні фінансові ін-
вестиції; грошові кошти та їх еквіваленти (в національній валюті,
в іноземній валюті); інші оборотні активи.

Виробничі запаси становлять найбільшу частину оборотного
капіталу. До них належать запаси малоцінних і швидкозношува-
них предметів, сировина, основні і допоміжні матеріали, пальне,
покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, запасні частини,
тара, будівельні матеріали та інші матеріали, призначені для
споживання в перебігу нормального операційного циклу.

Незавершене виробництво — це предмети праці, обробку
(переробку) яких не завершено, і вони перебувають безпосеред-
ньо на робочих місцях або в процесі транспортування від одного
робочого місця до іншого. До напівфабрикатів власного вигото-
влення відносять ті предмети праці, що їх повністю оброблено,
перероблено у певному виробничому підрозділі підприємства,
але які потребують подальшої обробки в інших підрозділах (на-
приклад, поковки, штамповки, відливки та інша продукція заго-
товочного виробництва).

Витрати майбутніх періодів — це грошові витрати, що ма-
ли місце протягом поточного або попередніх звітних періодів,
але які буде відшкодовано за рахунок собівартості продукції (ро-
біт, послуг) у наступних періодах. До них належать витрати на
підготовку виробництва, освоєння випуску нових виробів, раціо-
налізація і винахідництво, придбання науково-технічної та еко-
номічної інформації.

Готова продукція — запаси виробів на складі, обробка яких
закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплекто-
вані згідно з умовами договорів із замовниками та відповідають
технічним умовам і стандартам.

Товари — вартість товарів без суми торгових націнок, які
придбані підприємством для продажу.

Векселі одержані — заборгованість покупців, замовників
та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші
активи, виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена
векселями. Вексель — це цінний папір у вигляді довгостроко-
вого зобов’язання, складеного у письмовому вигляді за певною
формою.

Дебіторська заборгованість — сума боргів, що належить
підприємству і виникла внаслідок невиконання комерційно-
господарських, фінансово-грошових зобов’язань з боку юридич-
них чи фізичних осіб, які є боржниками (дебіторами).
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Поточні фінансові інвестиції — це так звані портфельні ін-
вестиції, що вкладаються в акції, облігації та інші цінні папери,
які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім ін-
вестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

Грошові кошти та їх еквіваленти — це кошти в касі, на по-
точних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані
для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів.

Інші оборотні активи — це суми оборотних активів, які не
можуть бути включені до наведених вище елементів оборотного
капіталу.

Співвідношення між окремими елементами оборотних акти-
вів, виражене у відсотках до їх загальної вартості, називається
структурою оборотного капіталу. Вона формується під впли-
вом низки факторів (тип виробництва, особливості продукції та
технології її виготовлення тощо) і змінюється в часі повільно, без
раптових значних коливань.

Отже, оборотний капітал підприємства характеризує загальну
вартість ресурсів у грошовому виразі, інвестованих в оборотні
активи. Інакше кажучи, оборотний капітал є вартісною субстан-
цією всіх видів оборотних активів підприємства.

Формування й регулювання окремих елементів оборотного
капіталу має свої особливості. З огляду на це виокремлюють обо-
ротний капітал у сферах виробництва та обігу, а також поділяють
його на нормований і ненормований (рис. 15.1).
Оборотний капітал у сфері виробництва надходить у вироб-

ництво у своїй натуральній формі (сировина, матеріали тощо) і в
процесі виготовлення продукції цілком споживається і перено-
сить свою вартість на створений продукт.
Оборотний капітал у сфері обігу пов’язаний з обслуговуван-

ням процесу товарообороту. Він не бере участі у створенні вар-
тості, а є її носієм. Після закінчення виробничого циклу, виготов-
лення продукції та її реалізації вартість оборотного капіталу
повертається в складі виручки від реалізації продукції. Це і ство-
рює можливість систематично поновлювати процес виробництва,
який здійснюється шляхом безперервного кругообігу оборотного
капіталу.
Нормований оборотний капітал — це елементи оборотних ак-

тивів, мінімальні запаси і витрати яких постійно потрібні підпри-
ємству і через це вони плануються (нормуються). До них відно-
сяться всі елементи оборотного капіталу у сфері виробництва і
готова продукція. З цих елементів на підприємствах визначається
норма оборотного капіталу — економічно обґрунтований міні-
мальний обсяг запасів товарно-матеріальних цінностей, достатній
для забезпечення безперервного процесу виробництва і реалізації
продукції.



Економіка підприємства364

Оборотний капітал підприємства

Оборотний капітал у сфері
виробництва

Оборотний капітал у сфері обігу
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Рис. 15.1. Елементний склад оборотного
капіталу підприємства

До ненормованого оборотного капіталу належать усі елемен-
ти оборотного капіталу у сфері обігу крім готової продукції. Ці
елементи оборотного капіталу не плануються.

Нормування товарно-матеріальних цінностей на підприємстві
є основою для визначення необхідного розміру власного оборот-
ного капіталу і позикового.

Ритмічність і висока результативність функціонування під-
приємства значною мірою залежать від його забезпечення оборот-
ним капіталом та відповідними джерелами фінансування.

За джерелами формування оборотний капітал поділяють на вла-
сний та позиковий. До власних коштів належить статутний фонд,
тобто кошти, які має підприємство в момент його організації, й ста-
лі пасиви — кошти, що прирівняні до власних, належать підприєм-
ству, але перебувають у господарському обороті у вигляді нормаль-
ної заборгованості по заробітній платі між періодами її виплати пе-
рсоналу підприємства та відрахувань на соціальне страхування.

Власні кошти виконують провідну роль у кругообігу оборот-
ного капіталу, оскільки підприємства нині працюють на засадах
комерційного розрахунку. У зв’язку з цим вони повинні мати ма-
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ксимальну майнову й оперативну самостійність, щоб здійснюва-
ти підприємницьку діяльність рентабельно та з повною матеріа-
льною відповідальністю за свій фінансовий стан.

Додаткова потреба в оборотному капіталі задовольняється за
рахунок позикових коштів у вигляді короткострокових кредитів
банку та нормальної перехідної заборгованості постачальникам.
Використання цих коштів для покриття нестачі власних оборот-
них активів дає змогу прискорити їх оборот і тим самим зменши-
ти потребу підприємства в оборотному капіталі.

У нинішніх умовах господарювання кожне підприємство має
розробляти стратегію формування оборотних активів за допомо-
гою методів фінансового менеджменту.

15.2. Нормування оборотного капіталу

Оборотний капітал за величиною після основного ка-
піталу посідає друге місце в загальному обсязі ресурсів, які ви-
значають потенціал і темпи розвитку підприємства.

Для нормального функціонування підприємства обсяг оборот-
ного капіталу повинен бути достатнім для виробництва продукції
в асортименті і кількості, які відповідають попиту та пропозиції,
і, водночас, мінімальним, що не призводить до зростання витрат
виробництва за рахунок утворення понаднормативних запасів.

У зв’язку з цим велике значення має процес нормування обо-
ротного капіталу, який належить до оперативного фінансового
планування на підприємстві.

Необхідний обсяг грошових коштів, що вкладаються в мініма-
льні запаси товарно-матеріальних цінностей для забезпечення
безперервного процесу виробництва продукції, доцільно визна-
чати їх нормуванням (розрахунком нормативів).

Відомі три методи розрахунку нормативів оборотного капіта-
лу: аналітичний, коефіцієнтний і прямого рахунку. Аналітичний
(дослідно-статистичний) метод передбачає ретельний аналіз
наявних товарно-матеріальних цінностей з наступним коригу-
ванням фактичних запасів та вилученням з них надлишкових.
Коефіцієнтний метод полягає в уточненні чинних на початок
розрахункового періоду нормативів власного оборотного капіта-
лу згідно зі змінами в цьому періоді показників виробництва, що
впливають на величину цих коштів. Метод прямого рахунку —
це науково обґрунтований розрахунок нормативів за кожним но-
рмованим елементом оборотного капіталу (виробничими запаса-
ми, незавершеним виробництвом, витратами майбутніх періодів,
залишками готової продукції). У практиці господарювання він є
основним, інші методи розрахунків використовуються здебіль-
шого як допоміжні.
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• Норматив оборотного капіталу у виробничих запасах. За
своїм економічним змістом виробничі запаси поділяються на
елементи, що їх відносять до оборотного капіталу (сировина, ма-
теріали, пальне), і ті, що тяжіють до основного капіталу (запасні
частини для ремонту; інструменти, інвентар та інші малоцінні
предмети). Методика визначення нормативу оборотного капіталу
у названих двох видах виробничих запасів неоднакова.
Норматив оборотного капіталу у виробничих запасах визна-

чається множенням середньодобового споживання матеріалів у
вартісному виразі на норму їх запасу в днях.

Точність розрахунку залежить від правильного визначення за-
пасів матеріальних ресурсів. На підприємствах є кілька видів за-
пасів: транспортний, підготовчий (технологічний), поточний, ре-
зервний (страховий).

У транспортний запас, що зазвичай не перевищує двох днів,
оборотний капітал вкладається на період з моменту оплати ви-
ставленого постачальником рахунку до прибуття вантажу на
склад підприємства. Підготовчий запас створюється на період
часу, необхідного для приймання, складування і підготовки до
виробничого використання матеріальних ресурсів. Найбільшим
за розміром є поточний запас сировини (матеріалів) та інших
елементів предметів праці; його обчислюють у межах половини
середнього інтервалу між поставками певних видів матеріальних
ресурсів (наприклад, якщо умовами договору між постачальни-
ком і споживачем передбачене надходження матеріалів один раз
на місяць, то їх поточний запас має забезпечувати 15 днів робо-
ти). Визначення резервного (страхового) запасу може здійснюва-
тись двома способами: за середнім відхиленням фактичних стро-
ків поставки від передбачених договором або за періодом, не-
обхідним для термінового оформлення замовлення і доставки ма-
теріалів від виробника до споживача.

У цілому норматив оборотного капіталу у виробничих запасах
визначається за такою схемою (дані умовні):

1) квартальна потреба в матеріалах — 2700 т;
2) середньодобова витрата матеріалів — 30 т;
3) ціна однієї тонни матеріалу — 12 000 грн;
4) вартість добової витрати матеріалів (п.3 х п.2) — 360 000 грн;
5) норма запасу:
а) транспортного — 2 дні;
б) підготовчого (технологічного) — 3 дні;
в) поточного — 15 днів;
г) резервного (страхового) — 5 днів;
д) усього — 25 днів.
6) норматив оборотного капіталу
у виробничих запасах (п. 4 х п. 5, д) — 9 000 000 грн.
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Методика нормування оборотного капіталу в елементах вироб-
ничих запасів, що тяжіють до основного капіталу, але за чинною
системою обліку належать до оборотного капіталу, істотно відріз-
няється від викладеної. Зокрема, основою розрахунку оборотного
капіталу в запасних частинах для ремонту служать норми запасу
деталей на одиницю ремонтної складності відповідних видів ма-
шин та устаткування. Загальними принципами нормування обо-
ротного капіталу в малоцінних і швидкозношуваних предметах є
такі: 1) нарізне визначення норм для матеріальних цінностей, що
зберігаються на складі підприємства й використовуються (екс-
плуатуються) у виробництві; 2) вартісне оцінювання складських
запасів за їх повною заготівельною вартістю (собівартістю), а
предметів, що використовуються, — у розмірі 50 % їх первісної
вартості; 3) відмова від нормування у днях споживання предме-
тів, які експлуатуються, і розрахунок норм для окремих таких
груп на підставі коефіцієнтів, що характеризують залежність
розміру запасу від чисельності персоналу, кількості робочих
місць, вартості окремих видів устаткування тощо.

● Норматив оборотного капіталу в незавершеному вироб-
ництві. Величина цього нормативу залежить від обсягу продук-
ції, що виробляється, собівартості окремих її видів і характеру
розподілу витрат протягом виробничого циклу. За інших однако-
вих умов оборотний капітал у цій функціональній формі зміню-
ється прямо пропорційно динаміці масштабів випуску та собівар-
тості продукції. При цьому має бути враховане також співвідно-
шення середньої собівартості незавершеного виробництва і собі-
вартості готової продукції, яке відображає коефіцієнт наростання
витрат.

Норматив оборотного капіталу в незавершеному виробництві
( )о.к

н.вН  можна визначити, користуючись формулою

н.вцд Т kV ⋅⋅=о.к
н.вН , (15.1)

де Vд — середньодобовий випуск товарної продукції за її вироб-
ничою собівартістю;

Тц — середня тривалість виробничого циклу в днях;
kн.в — коефіцієнт наростання витрат (собівартості незаверше-

ного виробництва).
Визначення показників середньодобового випуску продукції

за її собівартістю й тривалістю виробничого циклу не спричиняє
труднощів. Перший із них обчислюється діленням запланованого
(очікуваного) випуску продукції на кількість днів розрахункового
періоду, а другий — як середньозважена величина за часткою
окремих виробів (їхніх груп) у собівартості товарної продукції.
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Обчислення коефіцієнта наростання витрат потребує спеціа-
льних попередніх розрахунків. Найточніше його можна визначи-
ти через розподіл витрат за днями виробничого циклу. З цією ме-
тою за даними кошторису витрат на виробництво всі витрати
розподіляють на одноразові (вартість сировини та основних ма-
теріалів, що включаються в процес виробництва із самого його
початку) і такі, що поступово зростають (решта витрат). Якщо
витрати на заробітну плату та обслуговування виробництва важ-
ко розрахувати у розрізі днів виробничого циклу, то їх умовно
розподіляють однаковими частинами на кожний день циклу.

Методику визначення коефіцієнта наростання витрат наведено
на умовному прикладі. Припустимо, що собівартість якогось ви-
робу становить 50 100 грн, а середня тривалість виробничого ци-
клу — 6 днів. Розподіл витрат за днями виробничого циклу пода-
но в табл. 15.1. За цих умов середня собівартість незавершеного
виробництва дорівнюватиме 39 100 грн (234 600 : 6), а коефіцієнт
наростання витрат — 0,78 (39 100 : 50 100).

Таблиця 15.1
РОЗПОДІЛ ВИТРАТ НА ВИГОТОВЛЕННЯ

ВИРОБУ ЗА ДНЯМИ ВИРОБНИЧОГО ЦИКЛУ, грн

Дні виробничого
циклу

Щоденні
витрати

Сума витрат
за наростаючим підсумком

Перший
Другий
Третій
Четвертий
П’ятий
Шостий

30 000
3000
3500
4000
4000
5600

30 000
33 000
36 500
40 500
44 500
50 100

Разом 50 100 234 600

Проте за великої номенклатури продукції, що виготовляється,
описаний спосіб визначення коефіцієнта наростання витрат є
трудомістким. Тому на підприємствах, що продукують матеріа-
ломістку продукцію і через це мають велику частку одноразових
витрат, коефіцієнт наростання витрат можна обчислювати за та-
кою спрощеною формулою

kн.в = (Сп.ц + 0,5 Ср.ц ): Св, (15.2)
де Сп.ц — первісні витрати на початку (в перший день) виробни-
чого циклу;

Ср.ц — решта витрат на виготовлення виробу;
Св — виробнича собівартість виробу.
Так, виходячи з даних табл. 15.1, коефіцієнт наростання ви-

трат, розрахований за формулою (15.2), дорівнюватиме
0,8 [(30 000 + 0,5 × 20 100) / 50 100]. Як бачимо, похибка розра-
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хунків зовсім мала — лише 0,02 (0,8 – 0,78); вона цілком припус-
тима для такого роду практичних розрахунків.

Зрештою якщо припустити, що середня величина щоденного
випуску продукції становить 20 000 грн, а тривалість виробничо-
го циклу — 6 днів, то норматив коштів у незавершеному вироб-
ництві, обчислений за формулою (15.1), становитиме:

000968,0600020Но.к
н.в =⋅⋅=  (грн).

● Норматив оборотного капіталу в інших нормованих
елементах. Окрім виробничих запасів і незавершеного виробни-
цтва, до нормованих елементів оборотного капіталу належать та-
кож витрати майбутніх періодів і залишки готової продукції на
підприємстві, яке її виготовляє.
Норматив оборотного капіталу у витратах майбутніх пері-

одів розраховується виходячи із залишку коштів на початок пері-
оду та суми витрат протягом розрахункового (планового) періоду
з відрахунком величини наступного погашення витрат за рахунок
собівартості продукції. Наприклад, на початок розрахункового
періоду залишок витрат майбутніх періодів становить 8000 грн,
потреба в них протягом цього періоду — 82 000 грн, на собівар-
тість продукції, яку належить виготовити, буде віднесено в раху-
нок погашення раніше здійснених витрат 36 000 грн. Норматив
оборотних коштів у витратах майбутніх періодів дорівнюватиме
54000 грн (8000 + 82 000 – 36 000).
Норматив оборотного капіталу у залишках готової продукції

визначається множенням вартості одноденного випуску готових
виробів на норму їх запасу на складі у днях. У свою чергу, норма
запасу складається з кількості днів, необхідних для підготовки
продукції до реалізації (продажу), тобто її комплектування, паку-
вання та відвантажування споживачам, а також виписування і
здавання у банк платіжних документів.

● Зрозуміло, що сукупний норматив оборотного капіталу
підприємства на розрахунковий (плановий) період є не що інше,
як загальна сума нормативів, обчислених для окремих елементів
(виробничих запасів, незавершеного виробництва, витрат майбу-
тніх періодів та залишків готової продукції).

15.3. Кругообіг і показники
використання оборотного капіталу

Оборотний капітал у процесі свого використання перебуває в
постійному русі в рамках діяльності окремих суб’єктів господа-
рювання. Процес такого постійного руху характеризується в еко-
номічній теорії терміном «оборот капіталу».
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Під оборотом капіталу розуміють процес безперервного його
руху в економічній системі, який супроводжується послідовним
перетворенням однієї його форми в іншу.

Оборотний капітал (як фактор виробництва) протягом свого
повного циклу кругообігу послідовно функціонує в таких основ-
них формах: грошовій, продуктивній, товарній, фінансовій.

Оборотний капітал у процесі повного циклу кругообігу про-
ходить послідовно чотири стадії.
На першій стадії оборотний капітал у грошовій формі (ОКг)

авансується в предмети праці (сировина, матеріали, напівфабри-
кати), набуваючи при цьому форми продуктивного оборотного
капіталу (ОКп).
На другій стадії оборотний капітал у продуктивній формі

(ОКп) повністю переносить свою вартість на виготовлену продук-
цію (товари, послуги), трансформуючись у переважну частину
товарного оборотного капіталу (ОКт). На цій стадії відбувається
поєднання всіх елементів виробництва — знарядь праці, предме-
тів праці і робочої сили, тобто здійснюється процес виробництва,
внаслідок чого виробляється готова продукція. Цей процес здійс-
нюється протягом кожного виробничого циклу.
На третій стадії в процесі реалізації продукції її частина —

вартість оборотного капіталу в товарній формі (ОКт) до моменту
повернення коштів від споживачів перетворюється в оборотний
капітал у фінансовій формі (ОКф), який має назву «дебіторська
заборгованість за товари, роботи, послуги».
На четвертій стадії оборотний капітал у фінансовій формі

(ОКф) шляхом інкасації дебіторської заборгованості (здійснюється
банками за дорученням підприємств) знову трансформується в
оборотний капітал у грошовій формі (ОКг), готовій до авансування
в предмети праці для здійснення наступного виробничого циклу.

Послідовно проходячи названі стадії і відповідно змінюючи
форму свого використання, оборотний капітал, що використову-
ється у виробничому процесі, функціонує безпосередньо як у
сфері обігу, так і у сфері виробництва.

Кругообіг оборотного капіталу на всіх стадіях можна зобрази-
ти у такий спосіб:

ОКг ОКп ОКт ОКф ОКг

І стадія ІІ стадія ІІІ стадія ІV стадія

ОКг — оборотний капітал у грошовій формі;
ОКп — продуктивний оборотний капітал (сировина, матеріали, напівфабрикати тощо);
ОКт — товарний оборотний капітал;
ОКф — фінансовий оборотний капітал.
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Отже, оборотний капітал у процесі повного циклу свого кру-
гообігу послідовно авансується в продуктивні, товарні, фінансові
і грошові оборотні активи підприємства. Це й забезпечує безпе-
рервність та безперебійність виробництва і реалізації продукції.

Для здійснення бізнесової діяльності підприємствам необхід-
но мати певний обсяг оборотного капіталу. Без наявності остан-
нього не може бути підприємництва. Чим потужнішим є оборот-
ний капітал підприємства, тим значніші і масштабніші резуль-
тати його діяльності.

Результати діяльності будь-якого підприємства, темпи його
розширеного відтворення залежать не тільки від обсягу оборот-
ного капіталу, а й від ефективності його використання. Кожна
грошова одиниця цих витрат повинна бути використана найдоці-
льніше, економно, з максимальною вигодою. Через це одним із
найважливіших завдань є визначення економічної ефективності
використання оборотного капіталу.

Метою підвищення ефективності оборотного капіталу є дося-
гнення в інтересах трудового колективу підприємства максима-
льних результатів за оптимальних витрат.

Оборотний капітал підприємств становить значну частину їх
матеріально-грошових активів. Тому раціональне та економне
його використання має неабияке економічне значення. Для оці-
нювання ефективності використання оборотного капіталу вироб-
ничих підприємств застосовують певні показники, а для підви-
щення ефективності — відповідні конкретні заходи (рис. 15.2).

Рис. 15.2. Показники та способи підвищення
ефективності використання оборотного капіталу підприємства
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Ефективність використання оборотного капіталу характеризу-
ється швидкістю його обертання та оборотністю. Прискорення
оборотності цих коштів зумовлює: по-перше, збільшення обсягу
продукції на кожну грошову одиницю поточних витрат підпри-
ємства; по-друге, вивільнення частини коштів і завдяки цьому
створення додаткових резервів для розширення виробництва.
Коефіцієнт оборотності (кількість оборотів) (kоб) розрахо-

вується діленням вартості реалізованої (проданої) за фактичними
(роздрібними) цінами за рік (ОРп) на середній залишок оборотно-
го капіталу (ОКсер) за той самий проміжок часу:

kоб = 
сер

п

ОК
ОР , (15.3)

де

ОКсер = 
12

ОК
2
1ОК...ОКОК

2
1

121121 ++++
, (15.4)

де ОК1, ОК2, …, ОК12 — залишки оборотного капіталу на 1-е чи-
сло місяця.

Зворотний показник заведено називати коефіцієнтом заван-
таження, (kз), котрий показує, скільки оборотного капіталу (в
частках одиниці) припадає на кожну гривню реалізованої проду-
кції:

kз = 
п

сер

ОР
ОК

, (15.5)

де ОРп — обсяг реалізованої продукції;
ОКсер — середньорічний залишок оборотного капіталу.
Тривалість одного обороту (швидкість обороту) (Тоб) оборот-

ного капіталу визначається як співвідношення кількості днів (Д)
у розрахунковому році (загальноприйнятою кількістю є 360 днів)
і коефіцієнта оборотності (kоб) оборотного капіталу:

Тоб = 
об

Д
k

. (15.6)

Для характеристики економічної ефективності використання
оборотного капіталу може застосовуватися показник його рента-
бельності (Рок), який обчислюється як відношення прибутку (П)
підприємства до суми його оборотного капіталу (ОК):

Рок = П : ОК. (15.7)
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Унаслідок прискорення оборотності фінансових (грошових)
коштів зменшується потреба в оборотному капіталі, відбувається
процес вивільнення цих коштів з обороту. Розрізняють абсолют-
не (зменшення потрібної суми коштів) та відносне (реалізація бі-
льшої кількості продукції за фіксованої суми коштів завдяки по-
ліпшенню їх використання) вивільнення грошових коштів з
обороту.

З-поміж заходів для підвищення ефективності використання
оборотного капіталу чільне місце належить оптимізації виробни-
чих запасів. Саме з оптимізацією пов’язані найбільші резерви
скорочення запасів на підприємствах особливо з матеріаломіст-
ким виробництвом. Зменшення тривалості виробничого циклу на
таких підприємствах дає змогу зменшити обсяг незавершеного
виробництва. Якщо ж прискорити реалізацію продукції, то мож-
ливе вивільнення оборотного капіталу за рахунок зменшення об-
сягу залишків готової продукції на складах підприємств.

Питання для самоконтролю:

15.1. Елементний склад оборотного капіталу підприємства
(організації).
15.2. Наукова обґрунтованість поділу оборотного капіталу
на нормований і ненормований.
15.3. Методи нормування оборотного капіталу підприємст-
ва (організації).
15.4. Визначення нормативів оборотного капіталу для
окремих його структурних елементів.
15.5. Сутність і методика визначення коефіцієнта зростан-
ня витрат (собівартості незавершеного виробництва).
15.6. Основні показники для оцінювання ефективності ви-
користання оборотного капіталу.
15.7. Рівень забезпечення підприємств (організації) необ-
хідним оборотним капіталом за сучасних умов господарю-
вання.
15.8. Способи підвищення ефективності використання обо-
ротного капіталу на підприємствах різних галузей народ-
ного господарства України.
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Тема 16

РЕАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Ключові
поняття
і терміни

▪ інвестиції;
▪ інвестор;
▪ реципієнт;
▪ інвестування;
▪ реальні інвестиції;
▪ майнові та інтелектуальні цінності;
▪ валові інвестиції;
▪ чисті інвестиції;
▪ грошовий потік;
▪ дисконтна ставка;
▪ чистий зведений дохід;
▪ внутрішня норма дохідності;
▪ термін окупності інвестицій;
▪ управління вартістю бізнесу;
▪ середня вартість капіталу;
▪ економічна додана вартість

16.1. Суть, структура та класифікація
інвестицій

Термін «інвестиції» походить від латинського слова
«invest», що означає «вкладати».

Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність»
під інвестиціями розуміють усі види майнових та інтелектуаль-
них цінностей, які вкладаються в об’єкти підприємницької та ін-
ші види діяльності з метою отримання прибутку та досягнення
соціального ефекту.

До майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в
підприємницьку діяльність, належать:

• гроші, цільові банківські вкладення, паї, цінні папери;
• рухоме та нерухоме майно (будівлі, споруди, обладнання) та

інші матеріальні цінності;
• майнові права, що випливають із авторського права, досвіду

та інших матеріальних цінностей;
• сукупність технологічних, технічних, комерційних та інших

знань, оформлених у вигляді технічної документації, навики та
виробничий досвід, необхідний для організації виробництва, але
не запатентований;

• права користування землею, водою, ресурсами, спорудами,
будівлями, обладнанням, а також інші матеріальні права та інші
цінності (Закон України «Про інвестиційну діяльність», 1991).

У сучасній економічній літературі під інвестиціями розумі-
ють вкладення капіталу з метою отримання прибутку.
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Слід зазначити, що головна мета процесу інвестування на під-
приємстві нерозривно пов’язана з основними завданнями фінансо-
вого менеджменту в цілому і реалізується з ними в єдиному ком-
плексі. З розвитком економічної науки змінювалися підходи вче-
них-економістів до визначення головної мети вкладення капіталу на
підприємстві. Генезис цієї проблеми дає змогу виділити такі теорії:

1. Представники класичної економічної теорії дотримувалися
погляду, що основною метою інвестиційної діяльності підприєм-
ства є максимізація прибутку. Ця мета випливала з положення
А. Сміта про те, що максимізація прибутку кожним окремим
суб’єктом господарювання веде до максимізації загального су-
спільного добробуту. Вперше вона була чітко сформульована в
1838 р. французьким економістом А. Курно, а потім розвинена в
працях представників неокласичної школи. Реалізація цієї мети
забезпечувалася шляхом досягнення однакової величини показ-
ників граничного доходу і граничних витрат підприємства.

Пізніше таке формулювання мети інвестиційної діяльності
підприємства критикувалось, і було доведено, що максимізація
прибутку не завжди супроводжується темпами економічного зро-
стання. Адже значна частка прибутку, яку отримало підприємст-
во, може бути повністю використана на поточні потреби. В ре-
зультаті підприємство втрачає основне джерело формування
власних інвестиційних ресурсів для дальшого розвитку. Крім то-
го, великий прибуток може бути досягнутий за умови високого
рівня фінансового ризику, який генерує загрозу банкрутства. То-
му за ринкових умов господарювання показник максимізації ве-
личини прибутку можна використовувати як критерій ефектив-
ності реальних інвестицій, але не як їх кінцевий результат.

2. Теорія стійкого економічного зростання основною метою
діяльності підприємства висуває положення про забезпечення фі-
нансової рівноваги в процесі інвестиційного розвитку суб’єкта
господарювання. Реалізація цієї мети, на думку прихильників цієї
теорії, забезпечує тривалий безкризовий інвестиційний розвиток
підприємства і поступове розширення обсягу його господарської
діяльності. Разом з тим така мета інвестиційної діяльності під-
приємства мінімізує рівень фінансових ризиків, які пов’язані з ін-
вестуванням капіталу, і не дає змоги повною мірою реалізувати
усі резерви підвищення рентабельності його використання. Крім
того, механізм реалізації цієї мети недостатньо пов’язаний з ко-
ливаннями кон’юнктури ринку капіталу, які змінюють параметри
умов формування та функціонування інвестованого капіталу
конкретного підприємства. Отже, досягнення і підтримання фі-
нансової рівноваги не може розглядатися як головна мета інвес-
тиційної діяльності підприємства, а лише як одне з головних за-
вдань менеджменту капіталу.
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3. Сучасна економічна теорія основною метою інвестиційної
діяльності підприємства визначає максимізацію його ринкової
вартості. Таку думку поділяють усі сучасні теоретики у сфері фі-
нансового менеджменту та професійного оцінювання вартості бі-
знесу. Ця ціль відображає сукупність таких факторів, як час, до-
хідність, ризик, вартість використаних ресурсів (капіталу).

Отже, на сучасному етапі основною метою інвестиційної діяль-
ності підприємства слід вважати зростання його ринкової вартості.

Суб’єктами інвестиційної діяльності (інвесторами й учасни-
ками) можуть бути громадяни та юридичні особи України, інших
держав, а також безпосередньо держави. Суб’єкт інвестиційної
діяльності, який вкладає капітал у ту чи іншу комерційну справу,
називається інвестором, а сам процес вкладення — інвестуван-
ням. Юридична чи фізична особа, яка є одержувачем інвестицій,
називається реципієнтом.

Різноманітність форм і видів інвестицій потребує певної їх
класифікації за відповідними ознаками (рис. 16.1).

Крім того, окремі автори (І. Бланк, 1995, Л. Мельник, 2002) виді-
ляють за об’єктами вкладення: інноваційні інвестиції (вкладення в
нововведення — інновації) та інтелектуальні інвестиції (вкладення в
об’єкти інтелектуальної власності, які випливають із авторського і
патентного права на промислові зразки і корисні моделі).

Періодично здійснювані витрати капіталу на просте та розширене
відтворення основних фондів трактуються як капітальні вкладення.

З огляду на функціональну цілеспрямованість розрізняють ва-
лові й чисті капітальні вкладення. Валові капітальні вкладення —
це загальна сума одноразових витрат капіталу на просте й роз-
ширене відтворення основних фондів, а чисті — витрати лише
на розширене відтворення. Величину чистих капіталовкладень
неважко розрахувати; для цього із загального обсягу капітальних
вкладень треба виключити величину амортизаційних відраху-
вань, котрі використовуються, як відомо, на просте відтворення
основних фондів та іншого майна підприємства.

За чинними на підприємствах системами планування та обліку
до складу капітальних вкладень включають:

1) вартість будівельно-монтажних робіт;
2) вартість усіх видів виробничого устаткування, а також за-

рахованих до основних фондів інструментів та інвентарю;
3) інші капітальні роботи й витрати. До останніх належать: ва-

ртість земельних ділянок; роботи із глибокого розвідувального
буріння на нафту, газ і термальну воду; проектні роботи; науко-
во-дослідні роботи; вартість придбаних патентів і ліцензій; ви-
трати на підготовку експлуатаційних кадрів для підприємств, що
будуються, вартість нетитульних тимчасових споруд, необхідних
для будівництва виробничих об’єктів тощо).
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Співвідношення між названими видами капіталовкладень ха-
рактеризує їх елементно-технологічну структуру. Позитивною
тенденцією в динаміці цієї структури є поступове збільшення ча-
стки витрат на устаткування, інструмент та інвентар за відносно-
го зменшення частки вартості будівельно-монтажних робіт.

В інвестиційній політиці підприємств та їх добровільних
об’єднань дуже важливо приймати обґрунтовані рішення щодо
відтворювальної структури капітальних вкладень, котра відо-
бражає співвідношення довгострокових витрат на просте і роз-
ширене (технічне переозброєння і реконструкція, розширення
діючих підприємств, нове будівництво) відтворення основних
фондів.

Технічне переозброєння передбачає підвищення технічного
рівня виробництва шляхом: заміни застарілого устаткування но-
вим, встановлення додаткового устаткування, освоєння нововве-
день, модернізації природоохоронних, вентиляційних, опалюва-
льних систем; приєднання підприємств до централізованих
джерел тепла та енергії. Повна або часткова реконструкція здійс-
нюється шляхом заміни морально застарілого і фізично зношено-
го устаткування; механізації й автоматизації виробництва; роз-
ширення асортименту та підвищення якості продукції; створення
мало- та безвідходних виробництв. Розширення діючих підпри-
ємств (збільшення потужностей) можливе за рахунок будівницт-
ва додаткових виробництв та виробничих площ, допоміжних та
обслуговуючих об’єктів.

Співвідношення окремих часток загальної суми чистих капі-
тальних вкладень становить орієнтовно: технічне переозброєння і
реконструкція діючих промислових підприємств — 50—60 %;
розширення та нове будівництво — 40—50 %.

16.2. Джерела формування реальних інвестицій

Процес прогнозування (планування) капітальних вкладень на
підприємствах охоплює два послідовно здійснювані етапи: пер-

ший — обчислення необхідного обсягу реаль-
них (виробничих) інвестицій на розрахунко-
вий період (рік, кілька років); другий — ви-
значення конкретних джерел їх фінансування.

Масштабність і складність розрахунків на першому етапі за-
лежать від можливих варіантів конкретної економічної ситуації
на ринку й підприємстві:

1) за кількісними та якісними характеристиками попит ринку за-
довольняється повністю, а відтак немає потреби у збільшенні обсягу
виробництва якоїсь продукції на відповідному підприємстві;

Визначення
необхідного

обсягу інвестицій
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2) попит на продукцію підприємства постійно зростає, а отже
виробник заінтересований у відповідному збільшенні обсягу ви-
робництва з допомогою введення в дію додаткових виробничих
потужностей;

3) має місце різке зменшення попиту ринку на пропоновану
для продажу продукцію, через що підприємство мусить модерні-
зувати її або терміново організувати виробництво якоїсь нової,
конкурентоспроможної продукції.
За першим варіантом має здійснюватись лише просте відтво-

рення основних фондів переважно за рахунок амортизаційних від-
рахувань. У цьому разі розрахункова процедура обмежується ви-
значенням акумульованої суми амортизаційних відрахувань на
реновацію основних фондів та її порівнянням з потребою капіталу
для заміни застарілих видів устаткування його сучасними доско-
налішими моделями. Необхідний для цієї мети розмір інвестицій
(грошових коштів) обчислюється на підставі інформації про по-
требу в новому устаткуванні у фізичних одиницях та про реальні
ціни на нього. При цьому мають бути враховані вартість монтажу
(встановлення) нової техніки і капітальний дохід від реалізації
машин та інших засобів праці, що вибувають з експлуатації.
Другий варіант передбачає здійснення розширеного відтво-

рення основних фондів і об’єктів соціальної інфраструктури. На-
слідком цього процесу має бути нарощування до необхідних роз-
мірів виробничої потужності підприємства переважно через його
технічне переозброєння, реконструкцію або розширення за попе-
редньо розробленим проектом.

Такий варіант збільшення виробничих можливостей підпри-
ємства зумовлює необхідність ретельного складання програми
(плану) його технічного переозброєння та реконструкції (розши-
рення). Розробленню програм (плану) мають передувати аналіз і
оцінювання техніко-економічного й організаційного рівня вироб-
ництва за системою показників, яка охоплює такі основні групи:
технічна оснащеність виробництва і технічний рівень устатку-
вання; відповідність застосовуваних технологій сучасним вимо-
гам; технічний рівень і якість продукції; рівень організації вироб-
ництва. Програма (план) складається звичайно за розділами:
1) зведені техніко-економічні показники (приріст виробничої по-
тужності та обсягу товарної продукції; підвищення рівня механі-
зації (автоматизації) виробництва; зростання продуктивності
праці; економія енергетичних і матеріальних ресурсів; загальна
сума капітальних вкладень); 2) заходи за окремими напрямами
техніко-технологічного та організаційного розвитку (впрова-
дження прогресивної технології, механізація та автоматизація
виробництва, модернізація діючого устаткування, удосконалення
організації виробництва й управління) з визначенням для кожно-
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го з них приросту виробничої потужності та інших економічних
показників; 3) потреба в устаткуванні (вітчизняне, у тому числі
виготовлене власними силами; імпортне; типові вузли для модер-
нізації діючого устаткування).

Для визначення необхідного обсягу інвестицій за цим варіан-
том економічної ситуації використовують, залежно від стадії
планування, два методи: перший — попередньо приблизних роз-
рахунків (на підставі показника питомих капітальних вкладень на
одиницю приросту виробничої потужності); другий — прямих
розрахунків (за даними кошторису технічного переозброєння і
реконструкції або розширення підприємства). За першим мето-
дом розрахунки здійснюють у такій послідовності (дані умовні):

● обчислюють необхідну середньорічну величину виробничої
потужності підприємства Nср виходячи з очікуваного коефіцієнта
її використання в розрахунковому році (0,9) та виявленого обсягу
попиту на продукцію (45 000 од.);

Nср = 45 000 : 0,9 = 50 000 (од.);
● визначають величину середньорічної виробничої потужнос-

ті, якої бракує для задоволення ринкового попиту на продукцію,
cpN∆  за відомої реальної потужності підприємства, що становить

46 000 од.:

cpN∆  = 50 000 – 46 000 = 4 000 (од.);

● розраховують абсолютну величину необхідної додаткової
виробничої потужності підприємства абсN∆ , використовуючи для
цього спеціальний коефіцієнт перерахунку середньорічного її
приросту в абсолютний, який дорівнює 0,5 (за середніми даними
тривалого періоду):

абсN∆  = 4 000 : 0,5 = 8 000 (од.);

● на підставі питомих капітальних витрат на одиницю прирос-
ту виробничої потужності (150 тис. грош. од.) визначають зага-
льну суму необхідних капітальних вкладень ∑ bk  на розрахунко-
вий період:

∑ bk  = 150 000 ⋅ 8 000 = 1 200 000 (тис. грош. од.).

Розрахований таким приблизним методом обсяг капітальних
вкладень згодом (з появою необхідної інформації) треба уточни-
ти з допомогою застосування іншого методу — прямих обчис-
лень за даними кошторисної вартості всієї сукупності заходів,
передбачених програмою (планом) технічного переозброєння,
реконструкції або розширення діючого підприємства.
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Третій можливий варіант економічної ситуації на ринку й
підприємстві зумовлює вже не просто розширене відтворення
основних фондів, а потребує докорінної перебудови техніко-
технологічної бази виробництва. За цим варіантом розрахунки
необхідного обсягу капітальних вкладень здійснюють, головно,
за схемою другого варіанта. Проте при цьому треба додатково
враховувати значні капітальні витрати, пов’язані з маркетинго-
вими дослідженнями і проектуванням нових виробів, які мають
за своїми техніко-економічними характеристиками повністю за-
довольняти вимоги покупців. За таких умов підприємству слід
бути готовим також і до необхідної диверсифікації виробницт-
ва, яка може зумовити мобілізацію значних інвестиційних ре-
сурсів.

В умовах формування ринкової економіки важливого значен-
ня набуває вибір джерел фінансування реальних інвестицій.
Структура джерел фінансування інвестицій на підприємстві за-
лежить від багатьох факторів:

⎯ рівня оподаткування прибутку підприємств;
⎯ темпів зростання реалізації товарної продукції та їх стабі-

льності;
⎯ структури активів підприємства;
⎯ ринкової вартості позикового капіталу;
⎯ рівня управління фінансовими ресурсами підприємства;
⎯ особливостей фінансових цільових рішень підприємства.
Найприйнятнішим для підприємства є комплексний підхід до

вибору джерел формування інвестицій. Тоді основною передумо-
вою визначення оптимальної структури таких джерел може бути
детальний аналіз:

⎯ по-перше, можливого обсягу внутрішніх джерел фінансу-
вання реальних інвестицій;

⎯ по-друге, можливого обсягу залучення додаткових коштів,
що може бути пов’язано із подорожчанням капітальних витрат.

Класичною формою самофінансування інвестицій в індустріа-
льно розвинених країнах є власні кошти підприємств у вигляді
нерозподіленого прибутку та амортизації, які доповнюються пев-
ною часткою емісії (випуску цінних паперів) акцій.

В Україні поки що не сформований нормально функціоную-
чий ринок цінних паперів. Інвестиційний процес характеризуєть-
ся переважно відтворенням основного капіталу. Цей процес пе-
редбачає вилучення значної частки ВВП від поточного спожи-
вання з метою накопичення. Інвестиційні ресурси виключаються
з розширеного відтворення на весь період до вводу в дію вироб-
ничих потужностей та об’єктів. У майбутньому вони поступово
повертаються інвестору в процесі експлуатації об’єктів за раху-
нок виручки від реалізації продукції.
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Велика тривалість інвестиційного циклу і висока вартість
об’єктів інвестування потребує виділення значних матеріальних
ресурсів, економічний оборот яких опосередковують грошові
кошти. У процесі витрачання грошових коштів на макрорівні ре-
алізується значна частина накопиченого національного доходу і
фонду відшкодування.

Реальні інвестиції в Україні здійснюються переважно у формі
капіталовкладень, а фонд накопичення використовується на ці
цілі як чистий дохід, який утворюється в порядку розподілу при-
бутку між бюджетом та суб’єктами господарювання. Крім того,
на капіталовкладення спрямовується частина фонду відшкоду-
вання у вигляді амортизаційних відрахувань.

Джерела формування реальних інвестицій тісно пов’язані з
фінансово-кредитним механізмом інвестиційної сфери, де відбу-
вається їх практична реалізація.

Отже, на основі аналізу процесу фінансування інвестиційної
діяльності у вітчизняній практиці та практиці промислово розви-
нених країн можна виділити та систематизувати такі джерела фі-
нансування капіталовкладень (рис. 16.2):

 власні фінансові ресурси:
⎯ чистий прибуток;
⎯ амортизаційні відрахування;
⎯ збереження громадян та юридичних осіб;
⎯ кошти, які виплачуються органами страхування у вигляді

відшкодування втрат від стихійного лиха, аварій тощо;
 позикові кошти:
⎯ банківський кредит;
⎯ комерційний кредит;
⎯ лізинговий кредит;
⎯ емісія облігацій;
 залучені кошти:
⎯ емісія акцій;
 централізовані фінансові ресурси:
⎯ кошти державного бюджету та місцевих бюджетів;
⎯ кошти державних позабюджетних фондів;
⎯ кошти благодійних фондів.

16.3. Методичні засади оцінювання
ефективності реальних інвестицій

Оцінювання будь-якої інвестиційної пропозиції зав-
жди передбачає отримання відповіді на запитання: чи здатні
майбутні вигоди оправдати нинішні витрати? Теорія фінансово-
економічного аналізу ґрунтується на використанні певної систе-
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ми аналітичних методів та показників, які в сукупності дають
змогу дійти достатньо надійного та об’єктивного висновку. Су-
купність методів оцінювання ефективності реальних інвестицій
можна класифікувати так:

Рис. 16.2. Джерела фінансування капіталовкладень

1) статичні методи оцінювання, які не враховують впливу
фактора часу на цінність грошових потоків;

2) динамічні методи оцінювання, в основу яких покладено
врахування фактора часу в процесі порівняння надходжень і ви-
трат від здійснення інвестицій.

Статичні методи оцінювання

Статичні методи оцінювання ефективності реальних інвести-
цій у загальній постановці є досить поширеними з погляду прак-
тичного використання. Вони формуються на статичному тлума-
ченні інвестицій. Розподіл результатів і витрат виводиться із
конструкції розрахунків. В основу покладено середні значення
платежів протягом встановленого часового інтервалу. Тому інве-
стиційний проект уявляється як нерухомий і розрахункові елеме-
нти встановлюють відповідно до обраного проміжку часу.
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До групи статичних методів оцінювання належать такі: метод
порівняння прибутків, метод порівняння прибутковості, метод
окупності.

Визначальною метою і мотивацією інвестиційної діяльності є
отримання прибутку. Його економічна природа, закономірності
створення і розподілу зумовлюють важливість цього показника
як у всій економічній ринковій системі, так і в інвестиційній
складовій. Рівень прибутку дає змогу встановити ступінь відпо-
відності результатів здійснення інвестицій цілям та інтересам
учасників проекту, які вступають в економічні відносини. Сут-
ність прибутку як різниця результатів і дає змогу використовува-
ти цей показник з різними цілями, серед яких характеристика
узагальнюючого результату, оцінювання можливостей відтво-
рення, стимулювання. Це зумовлює включення його в модель для
формування оцінок рівня економічної ефективності реальних ін-
вестицій. Прибуток є базовим параметром, який свідчить про
прийнятність для інвестора розміру перевищення сукупних ре-
зультатів над витратами.

Розглянемо приклад. Підприємство розробляє проект техніч-
ного переозброєння виробництва. Вартість проекту становить
10 000 тис. грн. У перший рік воно може інвестувати власних
коштів 2000 тис. грн, а в другий — 4000 тис. грн. Підприємство
розглядає два варіанти фінансування проекту. Перший варіант: у
перший рік інвестування власних коштів — 2 000 тис. грн, пози-
кового капіталу — 8 000 тис. грн (під 10% річних). Другий варі-
ант: у перший рік інвестування власні кошти становлять
2000 тис. грн, а позиковий капітал — 4 000 тис. грн (під 10 % річ-
них); другий рік — власні кошти — 4 000 тис. грн.

Оцінювати ефективність інвестиційних проектів можна мето-
дом зіставлення прибутку або методом прибутковості.

Метод порівняння прибутку. Грошовий потік розраховуєть-
ся як сума чистого прибутку та амортизаційних відрахувань. Ди-
сконтний множник визначається за формулою:

d = 1/ (1 + α)n, (16.1)

де α — дисконтна ставка;
n — період (кількість років), за який проводиться дисконту-

вання.
Якщо оцінювати ефективність реальних інвестиційних проек-

тів за величиною чистого прибутку, то другий варіант фінансу-
вання проекту є ефективнішим, оскільки величина чистого при-
бутку становить 10 313 тис. грн, що на 323 тис. грн (на 3,1 %)
більше, ніж у першому варіанті (табл. 16.1, 16.2).
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Метод прибутковості. Якщо оцінювання ефективності інве-
стиційних проектів здійснювати за рівнем прибутковості, то ре-
зультати будуть такими:

Рівень рентабельності
за чистим прибутком, %

В
ар
іа
нт

фі
на
нс
ув
ан
ня
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 в
ел
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ти
с.

 г
рн

В
ел
ич
ин
а 
ін
ве
ст
ов
ан
ог
о

ка
пі
та
лу

, т
ис

. г
рн

вл
ас
но
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ка
пі
та
лу

ін
ве
ст
ов
ан
ог
о

ка
пі
та
лу

1 2497,5 2 000 10 000 125,0 25,0
2 2578,25 6 000 10 000 43,0 25,8

Прибутковість власного капіталу в першому варіанті сягає
125 %, що на 82 % більше, ніж у другому варіанті фінансування.
Рентабельність інвестованого капіталу в другому варіанті фінан-
сування проекту є більшою на 0,8%, ніж у першому варіанті.

Метод розрахунку терміну окупності. Розрахунок терміну
окупності доцільно здійснювати як для загальної величини інвес-
тованого капіталу, так і для величини власного капіталу.
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1 2497,5 2 000 10 000 0,8 4,0
2 2578,25 6 000 10 000 2,3 3,9

Недоліком використання статичних методів є те, що вони не
враховують фактору часу: не відображають часовий пріоритет
платежів і часову структуру, тенденції їх зміни, розмір коливань.
У той же час статичні методи характеризуються простою фор-
мою математичних розрахунків і потребують незначних витрат
на інформаційне забезпечення.

Динамічні методи оцінювання

В основу цих методів покладено динамічний підхід, який суттє-
во знижує недоліки статичних методів. Це забезпечується за до-
помогою врахування фактора часу на цінність платежів.
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Застосування методики оцінювання ефективності (доцільнос-
ті) реальних інвестицій з урахуванням фактора часу передовсім
передбачає дотримання загальних положень. Найсуттєвішими з
них є такі.

● По-перше, оцінювання ефективності реальних інвестицій
має здійснюватися на основі зіставлення обсягу інвестиційних
витрат, з одного боку, та суми і термінів повернення інвестовано-
го капіталу, з другого. Це загальний принцип формування оціноч-
них показників ефективності відповідно до якого результати
будь-якого виду діяльності мають бути зіставлені з витратами
(витраченими ресурсами) на її здійснення.

● По-друге, за оцінювання обсягу інвестиційних витрат (I)
слід враховувати всю сукупність використаних ресурсів, які
пов’язані з реалізацією проекту. В процесі оцінювання мають бу-
ти враховані усі прямі та непрямі витрати грошових коштів (як
власних, так і позикових), матеріальних та нематеріальних акти-
вів, трудових та інших видів ресурсів.

● По-третє, фінансовим результатом реалізації інвестиційно-
го проекту є грошові потоки (СF — cash flow). Цей показник фор-
мується за рахунок чистого прибутку (ЧП) та амортизаційних
відрахувань (АВ) у процесі реалізації інвестиційного проекту.

СF = ЧП + АВ. (16.2)

У разі проведення різних видів оцінювання цей показник мо-
же розглядатися як середньорічний, так і диференційовано за
окремими періодами реалізації інвестиційного проекту.

● По-четверте, в процесі оцінювання ефективності реальних
інвестицій, тобто зіставлення результатів та витрат, обов’язково
має бути врахований фактор часу. Основною причиною виник-
нення такого підходу є неоднакова цінність грошових коштів у
часі, адже через певний інтервал часу гроші можуть збільшувати-
ся за рахунок отримання доходу. Прикладом цієї аксіоми може
бути такий: у банк вкладено грошову суму 10 000 грн терміном
на один рік з рівнем дохідності 15 %. Через рік сума вкладу (по-
значимо її FV) буде дорівнювати:

FV = 10 000 + 10 000 ⋅ 0,15 = 10 000 ⋅ (1 + 0,15) = 11 500 грн.
Якщо гроші залишити працювати на другий рік, то остаточна

сума після завершення двохрічного періоду дорівнюватиме:
FV = 10 000 ⋅ (1 + 0,15) ⋅ (1 + 0,15) = 10 000 ⋅ (1 + 0,15)2

= 13 225 грн.
Така модель множення відома як формула складних процентів

і може бути записана так:

FV = РV · (1 + α)n. (16.3)
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Абревіатура FV (future value) означає майбутню величину тієї
суми, яка інвестується в будь-якій формі сьогодні (РV) і яку ми
отримаємо через певний проміжок часу (n), протягом якого ці
кошти будуть працювати з рівнем дохідності (α).

Процес визначення майбутньої вартості є одним із різновидів
фінансових розрахунків, який має назву дисконтування.

Іншим різновидом дисконтування є зворотний розрахунок
цінності грошей, тобто визначення того, скільки потрібно інвес-
тувати сьогодні, щоб отримати певну суму в майбутньому. Такий
варіант дисконтування має назву визначення теперішньої вартос-
ті (РV — present value). Для здійснення розрахунку використову-
ється така формула:

)1(
1

)1( α+α+
== nn FVFVPV n

n . (16.4)

● По-п’яте, вибір дисконтної ставки (α) в процесі дисконту-
вання результатів та витрат має бути диференційованим для різ-
них розрахункових періодів та проектів. У процесі такої дифере-
нціації мають бути враховані рівень ризику, ліквідності та інші
індивідуальні характеристики реального інвестиційного проекту.

З урахуванням цих положень розглянемо методи оцінювання
ефективності реальних інвестицій на основі таких показників.

1. Чистий приведений дохід (NPV — net present value) — це
різниця між сумою дисконтованих грошових потоків та сумою
дисконтованих інвестицій.

∑ ∑
= = α+

−
α+

=
n

t

n

t

n
n

n ICFNPV
1 1 )1()1(

. (16.5)

Якщо величина NPV більша нуля, то цей інвестиційний проект
є економічно вигіднішим, ніж будь-який альтернативний варіант
з рівнем дохідності α.

Розрахунок чистого приведеного доходу для прикладу
(табл. 16.1, 16.2) за умови, що дисконтна ставка дорівнює 10 %,
дає такі результати:

варіант 1:
NPV10% = 11 362 – 10 000 = 1 362 тис. грн;

варіант 2:
NPV10% = 11 574 – 9 636 = 1 938 тис. грн.

Другий варіант фінансування інвестиційного проекту є еко-
номічно вигіднішим, оскільки величина чистого зведеного дохо-
ду є більшою на 576 тис. грн порівняно з першим варіантом.
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2. Індекс дохідності інвестицій (РІ — profitability index) —
це відношення суми дисконтованих результатів (грошових пото-
ків) до суми дисконтованих витрат (інвестицій).

∑ ∑
= = α+α+

=
n

t

n

t

n
n

n ICFPI
1 1 )1(

:
)1(

. (16.6)

Очевидним є те, що якщо значення NPV більше нуля, то зна-
чення РІ буде більше одиниці, а цей інвестиційний проект буде
економічно вигіднішим, ніж будь-який альтернативний варіант з
рівнем дохідності α.

Розрахунок індексу рентабельності інвестицій для прикладу
(табл. 16.1, 16.2) за умови, що дисконтна ставка дорівнює 10 %,
можна подати так:

варіант 1:
РІ10% = 11 362 / 10 000 = 1,1;

варіант 2:
РІ10% = 11 574 / 9 636 = 1,2.

3. Термін окупності інвестицій (РВР — payback period) для
інвестиційних проектів, які характеризуються рівномірним отри-
манням грошових потоків, може бути визначений за такою фор-
мулою:

потокугрошовогоногодисконтовавеличинаСер.
інвестиційнихдисконтоваСума

=РВР .

Загальною формулою для розрахунку терміну окупності інве-
стицій для будь-якого інвестиційного проекту є така:
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де Sm — нарощена сума дисконтованих грошових потоків за m
років;

CFm +1 — дисконтований грошовий потік у (m + 1)-му році.
За даними, поданими в табл. 16.1, 16.2, термін окупності інве-

стицій дорівнюватиме:
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варіант 1:
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варіант 2:
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4. Внутрішня норма дохідності (IRR — internal rate of return) —
це таке значення дисконтної ставки (α), за якого чистий приведе-
ний дохід (NPV) буде дорівнювати нулю. Для розрахунку IRR ви-
користовують таку формулу:

( )ααα −⋅
+

+=
αα

α
121

21

1

NPVNPV
NPV

IRR , (16.9)

де α1 — будь-яке значення дисконтної ставки, за якого відповідна
величина чистого зведеного доходу більше нуля (NPVα1 > 0);

α2 — будь-яке значення дисконтної ставки, за якого відповід-
на величина чистого зведеного доходу менше нуля (NPVα2 < 0).

За результатами, поданими в табл. 16.1, 16.2, IRR дорівнюва-
тиме:

варіант 1:

(%);3,18)1040(
35521362

136210 =−⋅
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варіант 2:
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23621938
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+

+=IRR

Таким чином, за результатами оцінювання більш ефектив-
ним є другий варіант інвестування.

16.4. Оцінювання ефективності інвестицій
на основі концепції управління
вартістю (VBM)

Однією з цілей інвестиційної діяльності на підпри-
ємстві є збільшення його ринкової вартості. Тому як результат
ефективності реального інвестування доцільно розглядати зро-
стання ринкової вартості підприємства. Цей аспект проблеми
досліджується в рамках концепції управління вартістю (VBM).

Управління, орієнтоване на створення вартості (VBM), —
це концепція менеджменту, спрямована на якісне поліпшення
стратегічних і оперативних рішень на всіх рівнях підприємства за
рахунок концентрації зусиль усіх осіб, які приймають рішення
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щодо стрижневих факторів вартості. Цільовою функцією управ-
ління в рамках концепції VBM є максимізація вартості підприєм-
ства. Вартість підприємства визначається здатністю інвестовано-
го капіталу генерувати грошові потоки, а нова вартість ство-
рюється лише тоді, коли підприємство отримує таку віддачу від
інвестованого капіталу, яка перевищує його вартість.

Одним із основних етапів побудови системи VBM є визначен-
ня ключових факторів вартості, тобто таких параметрів діяльнос-
ті, які визначають вартість підприємства. Як уже зазначалося, тен-
денцією останніх років є те, що інтелектуальний капітал стає ос-
новою оцінювання ринкової вартості підприємства. Отже, в про-
цесі визначення стрижневих факторів вартості слід враховувати
не тільки традиційні параметри, такі як величина і вартість капі-
талу, доходи, які можуть бути виражені у формі прибутку або
грошового потоку і т.д., але й параметри, що впливають на інте-
лектуальний капітал підприємства, який забезпечує більшу част-
ку вартості компанії. Найзручнішим інструментом, який дає змо-
гу оцінити розвиток і досягнення поставлених цілей в усіх
аспектах діяльності підприємства, є збалансована система показ-
ників (ВSС).

ВSС — це система стратегічного управління й оцінювання її
ефективності, яка перетворює місію і загальну стратегію підпри-
ємства в систему чітко поставлених цілей, завдань, а також показ-
ників, які визначають ступінь досягнення цих установок. Система
ВSС включає показники, які характеризують чотири аспекти
(проекції) діяльності підприємства — ринок, внутрішні процеси,
освіта і зростання, фінанси.

У рамках проекції маркетингу керівники визначають ключові
сегменти ринку, на яких підприємство має намір зосередити свої
зусилля щодо просування та реалізації своїх виробів. Це є пер-
шим кроком побудови інфраструктури цієї складової системи. Як
правило, основними показниками ефективності в цій проекції є:
ступінь задоволення споживачів, утримання клієнтів, залучення
нових клієнтів, прибутковість клієнтів, частка ринку в цільових
сегментах і т.д. У цю проекцію також обов’язково включаються
показники, які визначають цінність пропозиції з боку підприємс-
тва, що, у свою чергу, визначає лояльність клієнта до постачаль-
ника продукції або послуг. Так, наприклад, важливими для клієн-
та можуть бути швидка доставка і час реагування на отримане
замовлення. Отже, в цьому аспекті крім усього іншого описуєть-
ся інтелектуальний капітал через формалізацію таких категорій,
як лояльність клієнтів і цінність пропозиції.

Проекція внутрішніх бізнес-процесів описує структурну час-
тину інтелектуального капіталу на основі ідентифікації внутрі-
шніх бізнес-процесів, які підлягають удосконаленню і розвитку з
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метою укріплення конкурентних переваг. Для кожного бізнес-
процесу має бути визначений відповідний показник, який харак-
теризує його ефективність. Ефективність процесу є одним із ос-
новних параметрів, які визначають створення цінності для поку-
пців, що, у свою чергу, відображається на вартості інтелектуаль-
ного капіталу і, відповідно, вартості підприємства.

Проекція освіти і зростання визначає інфраструктуру, яку під-
приємство має побудувати, для того щоб забезпечити розвиток у
довгостроковій перспективі, що безпосередньо пов’язано зі зрос-
танням і підвищенням якісних характеристик інтелектуального
капіталу. Зростання і розвиток підприємства є результатом синер-
гії трьох головних факторів: людських ресурсів, систем і органі-
заційних процедур. У проекції освіти і зростання основними по-
казниками ефективності можуть бути задоволення співробітни-
ків, утримання працівників, їх уміння і навички, можливість
швидко отримувати інформацію для прийняття управлінських
рішень, генерування ініціатив, ефективність функціонування ін-
формаційної системи і т. д.

Аналіз фінансового аспекту діяльності підприємства є найваж-
ливішим, а, як уже було зазначено, цільовою функцією підприєм-
ства в рамках концепції VBM є максимізація його вартості. Тому
дерево показників (драйверів) у рамках фінансової перспективи
як вищого рівня ієрархії має містити показник, який відображає
процес створення вартості. До таких показників, на наш погляд,
належить економічна додана вартість (EVA). Нижчі рівні ієрархії
дерева показників мають включати різні фінансові параметри, які
впливають на доходи, величину і вартість капіталу, тобто ті, що
впливають на EVA.

Концепція економічної доданої вартості (EVA) — це ре-
зультат еволюційного розвитку парадигми визначення інтегро-
ваних оціночних показників ефективності бізнесу. У вітчизня-
ній економічній літературі цей підхід не розглядається, в
російській — лише в окремих працях, виключно у перекладах.
Таку ситуацію можна пояснити тим, що EVA — важливий фі-
нансовий показник — відносно нещодавно (на початку 90-х
років ХХ ст.) почав активно використовуватися лідируючими
компаніями зі світовим ім’ям. Концепція EVA була розроблена
і зареєстрована компанією Stern Stewart & Co, хоча основні її
положення були закладені ще в теорії економічного доходу
Альфреда Маршала.

Концепція управління на основі EVA з’явилася як результат
розвитку концепції управління на основі вартості. Показник EVA
став послідовником таких показників, як рентабельність інвести-
цій (ROE) та рентабельність робочого капіталу (ROCE). В основу
цієї концепції покладено такі принципи:



Економіка підприємства394

 власник інвестує капітал для отримання доходу;
 компанія створена для отримання доходів;
 діяльність персоналу компанії спрямована на збільшення акці-

онерної вартості за рахунок упровадження системи мотивації.
Економічна додана вартість розраховується за формулою:

WACCКРEVA ⋅−= , (16.10)

де Р — чистий прибуток;
К — величина інвестованого капіталу;
WACC — середньозважена вартість інвестованого капіталу.
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де wi — частка і-го елемента капіталу в загальній його величині;
ki — вартість і-го елемента капіталу.
Показник EVA застосовується для оцінювання ефективності

інвестиційної діяльності підприємства з позиції його власників,
на думку яких, діяльність підприємства має для них корисний
ефект у тому разі, якщо підприємство заробило більше, ніж ста-
новить дохідність альтернативних вкладень. Цим можна поясни-
ти той факт, що в процесі розрахунку EVA із суми прибутку ви-
раховується не тільки плата за користування позиковим
капіталом, а й власним. Отже, можна стверджувати, що такий
підхід більшою мірою є економічним, ніж бухгалтерським.

Дослідження, які здійснювалися у 90-х роках ХХ ст., свідчать
про те, що EVA забезпечує отримання кориснішої інформації про
цінність фінансово-економічних операцій, ніж обліковий інстру-
ментарій визначення ефективності інвестиційної діяльності під-
приємства, такий як бухгалтерський прибуток, рентабельність
капіталу або темпи зростання прибутку в розрахунку на одну ак-
цію (EPS). Показник EVA дає змогу відповісти на запитання ін-
весторів підприємства: яке значення коефіцієнта фінансування і
який обсяг капіталу необхідно мати для отримання певної вели-
чини прибутку?

Отже, сутність концепції EVA проявляється в тому, що цей
показник відображає додавання вартості до ринкової вартості
підприємства й оцінювання ефективності діяльності підприємст-
ва через визначення того, як це підприємство сприймається рин-
ком. Ринкову вартість підприємства на основі концепції EVA
можна розраховувати за такою формулою:

Ринкова вартість підприємства = балансова вартість чистих
активів + EVA майбутніх періодів, яка зведена

до теперішнього часу.
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З такої залежності між ринковою вартістю підприємства і зна-
ченнями EVA випливає, що підприємство має планувати майбут-
ні значення EVA для спрямування дій власників щодо інвесту-
вання коштів. Очікування майбутніх значень EVA здійснює
суттєвий вплив на зростання ціни акцій підприємства. Якщо очі-
кування будуть суперечливі, ціна акцій коливатиметься, і в корот-
костроковому періоді неможливо буде провести чітку залеж-
ність між значеннями EVA і ціною акцій підприємства. Тому
планування прибутку, структури та вартості капіталу є першоче-
рговим завданням менеджменту підприємства. Чим вищий про-
фесійний рівень керівників підприємства, тим вище значення по-
казника EVA і точність планування. Саме цим можна пояснити
той факт, що на крупних західних підприємствах величина EVA є
основою для преміювання менеджерів, які стають більше заінте-
ресованими в зростанні прибутків та вартості підприємства, тоб-
то EVA є базою системи мотивації. Концепція економічної дода-
ної вартості часто використовується західними компаніями як
досконаліший інструмент вимірювання ефективності діяльності
підрозділів, ніж чистий прибуток. Такий вибір пояснюється тим,
що EVA оцінює не тільки кінцевий результат, а й те, якою ціною
його було отримано (тобто який обсяг капіталу і за якою ціною
був використаний).

Отже, якщо підбити підсумок всього вищезазначеного, можна
визначити такі сфери використання показника економічної дода-
ної вартості:

⎯ EVA є інструментом, який дає змогу визначити фактичну
величину економічного прибутку підприємства в результаті інве-
стиційної діяльності, а також здійснювати управління ним з по-
зицій власника;

⎯ за допомогою показника EVA можна визначати напрями
впливу на підвищення прибутковості інвестованого капіталу;

⎯ підвищення прибутковості на основі показника EVA здій-
снюється в основному не за рахунок мінімізації вартості інвесто-
ваного капіталу, а за рахунок підвищення ефективності його фу-
нкціонування;

⎯ EVA відображає альтернативний підхід до концепції при-
бутковості (перехід від розрахунку рентабельності інвестованого
капіталу (ROI), яка вимірюється у відсотках, до обчислення еко-
номічної доданої вартості (EVA), що має грошові одиниці виміру);

Як уже було зазначено, економічним змістом показника EVA
є те, що його величина характеризує приріст ринкової вартості
підприємства в результаті вкладення певної величини капіталу.
На наш погляд, крім абсолютної величини EVA доцільно визна-
чати величину приросту ринкової вартості підприємства на оди-
ницю інвестованого або власного капіталу. Цей показник, на на-
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шу думку, можна назвати «приростом ринкової рентабельності
капіталу». Розрахунок запропонованого показника буде здійсню-
ватися за такою формулою:

%100приріст
ринкова ⋅=

K
EVA

R . (16.12)

Проведений аналіз розвитку концепції економічної доданої
вартості дає змогу висунути аргументи, які дозволять рекоменду-
вати показник EVA як критерій оптимізації структури інвестова-
ного капіталу й одночасно як показник, що характеризує ефекти-
вність його функціонування:

1) показник EVA враховує величину доходів, які генерує інве-
стований капітал у процесі його функціонування;

2) розрахунок EVA базується на фактичній прибутковості
компанії, сфері бізнесу або проекту;

3) у процесі визначення EVA враховується показник вартості
інвестованого капіталу підприємства, на який, у свою чергу,
впливає структура використаного капіталу та вартість його залу-
чення з різних джерел;

4) на основі показника EVA можна визначити сфери бізнесу
(інвестиційні проекти, види продукції), рентабельність яких є ме-
ншою, ніж вартість інвестованого капіталу, і тим самим розроби-
ти заходи, пов’язані з підвищенням ефективності управління ак-
тивами.

Отже, концепцію економічної доданої вартості можна визна-
чити як:

⎯ дієвий механізм управління ефективністю інвестиційної
діяльності, який органічно поєднує інвестиційну стратегію з так-
тикою, дає змогу виявити ключові компетенції, ефективно моти-
вує персонал, балансує інтереси інвесторів;

⎯ аналітико-фінансову динамічну модель підприємства, яка
адекватно описує умови ринкового простору. Ця модель враховує
упущену вигоду як неявний компонент витрат, який неможливо
визначити на основі даних бухгалтерської звітності;

⎯ інтегрований оціночний показник ефективності інвести-
ційної діяльності підприємства.

Питання для самоконтролю:

16.1. Сутнісна характеристика і структура інвестицій.
16.2. Методи визначення необхідного обсягу та джерел
фінансування реальних інвестицій на підприємстві.
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16.3. Основні положення методики оцінювання ефектив-
ності реальних інвестицій.
16.4. Характеристика стандартних показників оцінювання
ефективності реальних інвестицій.
16.5. Особливості оцінювання ефективності інвестицій за
використання традиційного методу та методу власного ка-
піталу.
16.6. Еволюція поглядів на оцінювання ефективності реа-
льних інвестицій.
16.7. Оцінювання ефективності інвестицій на основі кон-
цепції управління вартістю.
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Тема 17

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Ключові
поняття
і терміни

▪ фінансові інвестиції;
▪ цінні папери;
▪ вексель;
▪ облігація;
▪ акція;
▪ ощадний сертифікат;
▪ фінансовий дериватив;
▪ форвардний контракт;
▪ ф’ючерсний контракт;
▪ опціон;
▪ своп;
▪ варант;
▪ моделі оцінювання фінансових активів;
▪ портфельне інвестування;
▪ рівень дохідності фінансових інструментів

17.1. Суть і форми фінансового інвестування

Фінансові інвестиції розглядаються як ефективна фо-
рма використання власного капіталу підприємства або як інстру-
мент реалізації стратегічних цілей, пов’язаних з диверсифікацією
його операційної діяльності.

Здійснення фінансових інвестицій характеризується такими
особливостями:

⎯ фінансові інвестиції є окремим видом фінансової діяльно-
сті підприємства;

⎯ фінансові інвестиції використовуються підприємствами з
метою отримання додаткового інвестиційного доходу в процесі
функціонування вільного власного капіталу або посилення про-
тиінфляційного захисту грошових активів;

⎯ фінансові інвестиції створюють підприємствам можли-
вість розширення діапазону вибору інструментів інвестування за
шкалою «дохідність—ризик» та «дохідність—ліквідність»;

⎯ процес обґрунтування альтернативних управлінських рі-
шень, пов’язаних зі здісненням фінансових інвестицій порівняно
з реальними інвестиціями.

⎯ високий рівень коливання кон’юнктури фінансового ринку
порівняно з товарним зумовлює необхідність здійснення актив-
нішого моніторингу в процесі фінансового інвестування.

Фінансові інвестиції здійснюються підприємством у таких ос-
новних формах:
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 вкладення капіталу в установчі фонди спільних підпри-
ємств. У такий спосіб забезпечується зміцнення стратегічних го-
сподарських зв’язків з постачальниками сировини і матеріалів
(на основі участі в їхньому установчому капіталі); розвиток влас-
ної виробничої інфраструктури (шляхом вкладення капіталу в
транспортні та інші аналогічні підприємства); розширення мож-
ливостей збуту продукції або проникнення на інші регіональні
ринки (шляхом вкладення капіталу в установчі фонди торговель-
них підприємств, різні форми галузевої і товарної диверсифікації
операційної діяльності та інші напрями розвитку підприємства);

 вкладення капіталу в дохідні види грошових інструментів
(депозитні вклади в комерційних банках);

 вкладення капіталу в дохідні види фондових інструментів
(різні види цінних паперів, які вільно обертаються на фондовому
ринку).

У процесі здійснення фінансового інвестування в усіх його
формах одним з найважливіших завдань є оцінювання інвести-
ційних властивостей окремих фінансових інструментів. Оціню-
вання інвестиційних властивостей фінансових інструментів — це
загальна характеристика окремих їх видів, яка здійснюється інве-
стором з урахуванням цілей формування інвестиційного портфеля.

Фінансові інструменти з позиції особливостей їх інвестицій-
них властивостей класифікують за такими ознаками:

1) за ступенем передбачуваної інвестиційним фондом резуль-
тативності:

• боргові цінні папери, які характеризуються чіткою передба-
чуваністю інвестиційного фонду за шкалою «дохідність — ри-
зик», «дохідність — ліквідність». Такі цінні папери мають пріо-
ритетне право погашення зобов’язань за умови банкрутства
емітента, що значно знижує їх ризик;

• дольові цінні папери — характеризуються низьким рівнем
передбачуваності їх інвестиційного доходу, який характеризуєть-
ся двома параметрами — рівнем виплати дивідендів і приростом
курсової вартості фондового інструменту;

2) за ступенем ризику, пов’язаного з характером емітента:
• державні цінні папери, які представлені в основному борго-

вими зобов’язаннями і мають найменший рівень інвестиційного
ризику. Рівень інвестиційного доходу таких цінних паперів най-
нижчий;

• цінні папери муніципальних органів. Інвестиційні характе-
ристики таких фондових інструментів визначаються рівнем інве-
стиційної привабливості регіону. Інвестиційний ризик невисокий;

• цінні папери, емітовані банками. Інвестиційні властивості
фондових інструментів вважаються достатньо високими, оскіль-
ки рівень їх дохідності вищий, ніж за муніципальними та держав-
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ними цінними паперами. Крім того, система економічних норма-
тивів банківської діяльності і високий рівень державного контро-
лю за їх діяльністю знижує потенційний рівень ризику інвесту-
вання в цінні папери цих емітентів;

• цінні папери підприємств. Цей вид фінансових інструментів
у нашій країні характеризується низькими інвестиційними влас-
тивостями, що зумовлено низькою ефективністю господарської
діяльності більшості підприємств. Рівень інвестиційного ризику
за цінними паперами підприємств найвищий. Крім того, цей тип
цінних паперів у цілому характеризується найнижчим рівнем лі-
квідності на фондовому ринку;

3) за рівнем ризику і ліквідності, пов’язаним з періодом обігу:
• короткострокові цінні папери. Період їх обігу визначає до-

сить високий рівень їх ліквідності на фондовому ринку, а також
знижує рівень інвестиційного ризику. В той же час високий рівень
ліквідності і низький рівень ризику визначають невисокий рівень
інвестиційного доходу за такими фондовими інструментами;

• довгострокові цінні папери. Характеризуються низьким рів-
нем ліквідності, високим ступенем ризику та вищим рівнем до-
хідності;

4) за рівнем ліквідності, пов’язаним з характером випуску і
обігу:

• іменні цінні папери. У зв’язку зі складною процедурою їх
оформлення і глибшим контролем емітента за їх обігом, такі цін-
ні папери характеризуються низьким рівнем ліквідності;

• цінні папери на пред’явника. Вказана особливість випуску
таких фондових інструментів не перешкоджає їх вільному обігу,
а відповідно, і підвищує потенційний рівень їх ліквідності.
Цінні папери — це грошові документи, що засвідчують право

володіння або кредитні відносини, визначають взаємини між
особою, яка їх випустила (емітентом), та їхнім власником і пе-
редбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів чи
процентів, а також можливість передання грошових прав іншим
особам. Цінні папери можуть бути іменними або на пред’явника.
Іменні цінні папери передаються здебільшого способом повного
індосаменту (передатним написом, який засвідчує перехід прав за
цінним папером до іншої особи), а цінні папери на пред’явника
обертаються вільно. Дуже важливо знати, що цінні папери можна
використати для здійснення розрахунків між суб’єктами господа-
рювання або як заставу для забезпечення платежів і кредитів.

За класифікаційними ознаками види та групи цінних паперів
показано на рис. 17.1.
Акція — цінний папір без установленого строку обігу, що за-

свідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товарис-
тва, підтверджує членство в ньому і право на участь в управлінні
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ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у
вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна у разі лік-
відації акціонерного товариства.

Акції можуть бути іменними та на пред’явника, привілейова-
ними і простими. Громадяни мають право бути власниками, як
правило, іменних акцій. Обіг останніх фіксується у книзі реєст-
рації акцій відповідних товариств. До неї вносяться відомості про
власника акцій, час їх придбання та кількість у кожного акціоне-
ра. Щодо акцій на пред’явника, то реєструється лише їх загальна
кількість.

Види

Групи

Цінні папери

Пайові Боргові
Похідні

Акції

Облігації внутріш-
ніх державних
і місцевих позик

Облігації 
підприємств

Казначейські 
зобов’язання Ощадні 

сертифікати

Векселі

Приватизаційні 
папери 

(сертифікати)

21 3

1

2

3
4

5

6

7

Рис. 17.1. Види цінних паперів

Привілейовані акції дають власникові переважне право на
одержання дивідендів, а також на першочергову участь у розпо-
ділі майна акціонерного товариства в разі його ліквідації. Вони
можуть випускатися із фіксованим у відсотках від їх номінальної
вартості розміром щорічного дивіденду. Тоді дивіденди товарис-
тво мусить виплачувати в зазначеному розмірі, незалежно від аб-
солютної величини одержаного прибутку у відповідному році.
У тому разі, коли прибуток відповідного року буде недостатнім,
виплату дивідендів на такі акції треба проводити за рахунок ре-
зервного фонду акціонерного товариства.
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Випуск усіх видів акцій акціонерним товариством здійснюєть-
ся у розмірі його статутного фонду або на всю вартість майна
державного підприємства у разі перетворення останнього на ак-
ціонерне товариство. До цього треба додати, що привілейовані
акції можуть бути випущені на суму, що не перевищує 10 % ста-
тутного фонду акціонерного товариства.
Облігацією є цінний папір, що засвідчує внесення її власником

певної суми грошових коштів і підтверджує зобов’язання емітен-
та повернути власнику облігації в обумовлений строк номінальну
її вартість з виплатою фіксованого процента. Облігації усіх видів
розповсюджуються серед юридичних і фізичних осіб на доброві-
льних засадах. Випускаються облігації двох видів: 1) облігації
внутрішньої державної та місцевої позик; 2) облігації підпри-
ємств. Вони можуть бути іменними і на пред’явника, процентни-
ми та безпроцентними (цільовими); такими, що вільно обертають-
ся або з обмеженим обігом.

Облігації внутрішньої державної і місцевої позик випускають-
ся на пред’явника. Обов’язковим реквізитом цільових облігацій
має бути зазначення товару (послуги), під який (яку) вони випус-
каються. Облігації, що призначаються для відкритого продажу з
наступним вільним обігом (крім безпроцентних облігацій), повин-
ні мати купонні листки на виплату процентів.

Рішення про випуск облігацій внутрішньої державної та міс-
цевої позик ухвалюють відповідно Кабінет Міністрів України і
місцеві органи влади, а облігацій підприємств — емітент з офор-
мленням відповідного протоколу. Підприємства (акціонерні то-
вариства) можуть випускати облігації на суму не більше 25 % від
розміру статутного фонду і за умови повної оплати всіх раніше
випущених акцій.

Кошти, одержані від реалізації облігацій позикового характе-
ру, направляються відповідно до державного та місцевого бю-
джетів, а також до позабюджетних фондів місцевих адміністра-
цій. Виплата доходу на придбані облігації здійснюється згідно з
умовами їх випуску. Проте дохід на облігації цільової позики
(безпроцентні облігації) не виплачується. Власникам таких облі-
гацій надається лише право придбати відповідні товари або по-
слуги, під які випущено цей вид цінних паперів. Якщо ціна това-
ру на момент його одержання перевищуватиме вартість облігації,
то власник одержує товар за ціною, зазначеною в облігації, а ко-
ли товар стане дешевшим, власникові виплачується різниця між
вартістю облігації та ціною товару.
Казначейські зобов’язання України — вид цінних паперів на

пред’явника, що розміщуються тільки на добровільних засадах
серед населення, засвідчують внесення власниками грошових
коштів до бюджету і дають право на одержання фінансового до-



Розділ 4. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства 403

ходу. Випускаються три різновиди казначейських зобов’язань:
а) довгострокові — з терміном чинності від 5 до 10 років; б) се-
редньострокові — від 1 до 5 років; в) короткострокові — до од-
ного року. Рішення про емісію довго- і середньострокових казна-
чейських зобов’язань ухвалює Кабінет Міністрів України, а
короткострокових — Міністерство фінансів України. Ціна про-
дажу казначейських зобов’язань встановлюється залежно від ча-
су їх придбання в межах строку чинності. Кошти від реалізації
казначейських зобов’язань спрямовуються на покриття поточних
видатків державного бюджету.
Ощадний сертифікат за формою і змістом — це письмове

свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує
право вкладника на одержання після закінчення встановленого
строку як самого депозиту, так і процентів на нього.

Ощадні сертифікати можуть бути строковими (під певний до-
говірний процент на визначений термін) або до запитання, імен-
ними та на пред’явника. Іменні ощадні сертифікати обігу не під-
лягають, їх відчуження іншим особам не допускається. Цей вид
цінних паперів (як і облігації) фізичні особи можуть придбати
тільки за рахунок особистих коштів, а підприємства (організації) —
за рахунок чистого прибутку, що залишається в їх розпорядженні.

Виплата доходу на ощадні сертифікати здійснюється за умови
пред’явлення їх для оплати в банк-емітент. Якщо власник ощад-
ного сертифікату вимагає повернення депонованих на певний те-
рмін коштів раніше обумовленого строку, то йому виплачується
менший процент, що узгоджується з власником у момент внесен-
ня коштів на депозитний рахунок.
Вексель є окремим видом цінних паперів, який засвідчує без-

умовне грошове зобов’язання боржника (векселедавця) сплатити
після настання строку визначену суму грошей власникові векселя
(векселедержателю). Розрізняють простий і переказний вексель.
Простий вексель містить просту і нічим не обумовлену обіцянку
векселедавця сплатити власникові векселя після зазначеного
строку відповідну суму. Переказний вексель (тратта) — це пись-
мовий наказ векселедержателя (трасанта), адресований платни-
кові (трасату), сплатити третій особі (ремітентові) певну суму
грошей у визначений строк. При цьому трасат стає боржником
тільки після того, як акцептує вексель, тобто дасть згоду на його
оплату, поставивши на ньому свій підпис.

У процесі обігу вексель передається одним держателем іншо-
му за допомогою передавального напису — індосаменту. Кожний
індосант, як і векселедавець, несе відповідальність за акцепт і
платіж за векселем. Вексельні зобов’язання можуть бути додат-
ково гарантовані за допомогою авалю — вексельного поручите-
льства. Своєчасна оплата векселя погашає всі вексельні зо-
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бов’язання. У разі відмови від платежу векселедержатель може
вчинити судовий позов проти акцептанта. Крім того, якщо век-
сель не акцептовано або не оплачено, він має право вимагати
сплати векселя способом регресу (зворотної вимоги) від інших
відповідальних осіб, солідарно зобов’язаних перед векселедержа-
телем (векселедавця, індосанта, аваліста).

Сукупність різних видів цінних паперів, що випускаються і
перебувають в обігу в Україні, поділяють на три групи. До пер-
шої з них належать пайові цінні папери, за якими емітент не несе
зобов’язання повернути кошти, інвестовані в його діяльність, але
які засвідчують участь у статутному фонді, надають їхнім влас-
никам право на участь в управлінні справами емітента та одер-
жання частини майна у разі ліквідації емітента. Друга група охо-
плює боргові цінні папери, за якими емітент бере на себе
зобов’язання повернути у визначений термін кошти, інвестовані
в його діяльність, але які не дають їхнім власникам права на
участь в управлінні справами емітента. Третю групу становлять
похідні цінні папери, механізм обігу яких пов’язаний з пайовими і
борговими цінними паперами та іншими фінансовими інструмен-
тами чи правами щодо них.

Згідно з проектом Закону України «Про похідні цінні папери
(деривативи)» класифікація похідних має такий вигляд:

1) до деривативів належать строкові контракти та похідні цін-
ні папери;

2) за змістом та формою укладення до строкових контрактів
належать:

⎯ форвардні контракти (форварди);
⎯ ф’ючерсні контракти (ф’ючерси);
⎯ опціонні контракти (опціони) — біржові та позабіржові;
⎯ свопові контракти (свопи);
3) до похідних цінних паперів належать:
⎯ опціонні сертифікати;
⎯ фондові варанти;
4) державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має

право визначати інші види похідних (деривативів).
Форвардний контракт — договір купівлі-продажу, за яким

продавець (постачальник) зобов’язується передати базовий актив
у власність покупця у визначений строк поставки та на визначе-
них умовах у майбутньому, а покупець зобов’язується прийняти
базовий актив і сплатити за нього певну грошову суму за ціною,
визначеною на дату укладення договору.
Ф’ючерсний контракт — стандартизований строковий конт-

ракт, за яким продавець зобов’язується передати базовий актив у
власність покупця у встановлену дату поставки (дату виконання
зобов’язань за ф’ючерсним контрактом) на визначених специфі-
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кацією умовах у майбутньому (не раніше трьох днів з дати укла-
дення), а покупець зобов’язується прийняти базовий актив і спла-
тити за нього грошові кошти за ціною, що визначена сторонами
договору на дату його виконання (ціною ф’ючерсного контракту)
та/або здійснити взаємні грошові розрахунки з поставкою або без
поставки базового активу.
Опціонний контракт — строковий контракт, згідно з яким

одна сторона договору отримує право купити базовий актив у
іншої сторони або продати його іншій стороні, а інша сторона
бере на себе безумовне зобов’язання, відповідно, продати або ку-
пити базовий актив у майбутньому (не раніше трьох днів з дати
укладення) протягом строку чи на обумовлену дату (дату вико-
нання) або в обумовлений проміжок часу за ціною базового акти-
ву та/або здійснити взаємні грошові розрахунки.
Своповий контракт — це договір між двома сторонами

щодо здійснення обміну потоками платежів (готівкових або
безготівкових) або іншими активами, розрахованими на під-
ставі ціни базового активу, в межах обумовленої суми контра-
кту в конкретні дати платежів (дати розрахунків) протягом дії
контракту.
Опціонний сертифікат — похідний цінний папір, що засвід-

чує право його власника на придбання від емітента опціонного
сертифіката (опціонний сертифікат на купівлю) або на продаж
емітенту опціонного сертифіката (опціонний сертифікат на про-
даж) базового активу у строки та на умовах, визначених в інфор-
мації про випуск цих похідних цінних паперів.
Фондовий варант — опціонний сертифікат на купівлю, який

випускається відкритим акціонерним товариством разом із влас-
ними привілейованими акціями чи облігаціями та надає його вла-
сникові право на придбання простих акцій цього емітента у стро-
ки та за ціною, визначеними інформацією про випуск цього
похідного цінного папера.

Базовий актив — матеріальний, нематеріальний, фінансовий
або інший актив, щодо якого укладається та виконується похід-
ний цінний папір. Базовим активом похідного цінного папера
можуть бути:

1) цінні папери;
2) товари (крім цінних паперів);
3) валютні цінності (крім цінних паперів);
4) інші активи, в тому числі фондові індекси, процентні

ставки.
Сферою обігу цінних паперів є фондовий ринок. Основними

принципами функціонування такого ринку є:
• правова впорядкованість (достатній розвиток правової ін-

фраструктури забезпечення діяльності фондового ринку);
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• прозорість (надання потенційним інвесторам необхідної
інформації щодо умов випуску та обігу цінних паперів, а також
щодо фінансово-господарської діяльності їх емітентів);

• контрольованість (формування надійного механізму облі-
ку та контролю, запобігання зловживанням і злочинності на рин-
ку цінних паперів);

• соціальна справедливість (створення однакових можливос-
тей для діяльності інвесторів на ринку цінних паперів, дотриман-
ня прав і свобод суб’єктів ринку);

• ефективність (максимальна реалізація потенційних мож-
ливостей фондового ринку для мобілізації та розміщення фінан-
сових інвестицій у пріоритетні галузі національної економіки).

Постійне функціонування фондового ринку забезпечують йо-
го учасники, а саме:

• емітенти цінних паперів — юридичні особи (підприємства),
які від свого імені випускають цінні папери з метою залучення
фінансових ресурсів для свого розвитку. Емітентом цінних папе-
рів може бути також держава (в особі своїх інституціональних
органів) та органи місцевого самоврядування. У такому разі ви-
пуск цінних паперів здійснюється для задоволення потреб у фі-
нансуванні видатків відповідних бюджетів та окремих інвести-
ційних проектів;

• інвестори — фізичні та юридичні особи, у тому числі інсти-
туціональні інвестори (інвестиційні й пенсійні фонди, страхові
компанії тощо), які мають вільні кошти і бажають вкласти їх у
цінні папери з метою одержання певного доходу (процентів) чи
приросту ринкової вартості цінних паперів;

• посередники — юридичні особи, діяльність яких пов’язана з
наданням професійних послуг на фондовому ринку емітентів та
інвесторів;

• держава, яка визначає умови правового регулювання діяль-
ності фондового ринку з метою підтримування його ефективного
функціонування та захисту його учасників.

На постійно діючому фондовому ринку посередниками зазви-
чай є спеціалізовані інституціональні утворення (підприємства,
організації), банківські установи та інвестиційні компанії.

• Спеціалізовані інституціональні утворення здійснюють по-
середницьку діяльність з випуску та обігу цінних паперів, вико-
нуючи відповідні операції на фондовому ринку за дорученням і
коштом своїх клієнтів (комісійна та брокерська діяльність) або
власним коштом (комерційна дилерська діяльність) за доручен-
ням емітента у процесі первинного розміщення цінних паперів.
Такі спеціалізовані підприємства (організації) можуть надавати й
інші послуги щодо цінних паперів (наприклад інвестиційне кон-
сультування, управління портфелями цінних паперів, реєстрацій-
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ні функції тощо). Вони повинні мати власний капітал, адекватний
обсягу їхніх операцій на фондовому ринку.

• Банківські установи, крім основних функцій фінансово-
кредитного закладу, мають право здійснювати посередницьку ді-
яльність з випуску та обігу цінних паперів. Їм дозволено викону-
вати операції на фондовому ринку власним коштом і з доручення
своїх клієнтів, здійснюючи реєстраційні функції, довірчі операції
з цінними паперами, та надавати позики, пов’язані з цінними па-
перами.

• Інвестиційні компанії поєднують функції фінансового посе-
редника на ринку цінних паперів та інституціонального інвесто-
ра, для якого інвестування в цінні папери є основним джерелом
одержання доходу.

У країнах з ринковою орієнтацією економіки існують біржо-
вий і позабіржовий ринки цінних паперів, кожний з яких виконує
властиві йому функції.

Біржовий ринок цінних паперів уособлюють фондові біржі —
спеціалізовані установи, які створюють умови для централізова-
ної торгівлі цінними паперами через об’єднання попиту на них і
пропонування, а також надання місця, системи та засобів для їх
первинного розміщення і вторинного обігу. У процесі приватиза-
ції майна державних підприємств через фондові біржі може від-
буватися первинне розміщення тієї частки їх акцій, що реалізу-
ється за грошові кошти. Через фондові біржі здійснюється також
розміщення державних цінних паперів. Варто зазначити, що фо-
ндові біржі мають забезпечувати формування максимально спра-
ведливої ціни на цінні папери через процедуру лістингу та меха-
нізм біржових торгів і цим самим підвищувати довіру інвесторів
до них.

З метою сприяння залученню фінансових ресурсів для вироб-
ничих підприємств і створення фондової інфраструктури має
розвиватися й цивілізований позабіржовий ринок цінних паперів,
що зазвичай є торговельно-інформаційною системою для органі-
зованого продажу цінних паперів з використанням для цього ді-
ючих товарних бірж. Такий ринок дає змогу розвиватися послу-
гам інвестиційного консультування та управління портфелями
цінних паперів, що приваблює передовсім дрібних інвесторів.

На ринку цінних паперів здійснюються конкретні види про-
фесійної діяльності, як-от: 1) торгівля цінними паперами; 2) де-
позитарна й розрахунково-клірингова діяльність; 3) управління
цінними паперами, що належать іншим особам; 4) ведення реєст-
ру власників іменних цінних паперів; 5) організація торгівлі на
ринку цінних паперів (переважно надання послуг, що безпосере-
дньо сприяють укладенню цивільно-правових угод з цінних па-
перів).
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17.2. Методичні підходи до оцінювання
фінансових інвестицій

Оцінювання ефективності фінансових інвестицій, як і
реальних, здійснюється на основі зіставлення результатів (гро-
шових потоків) і витрат (табл. 17.1). Разом з тим формування цих
показників за умов фінансового інвестування має певні відмінно-
сті, а саме:

Таблиця 17.1
ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИПУСКУ

ТА ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Показник Розрахункова формула

Акції

1. Номінальна ва-
ртість акції

N е.а

ст
н

КВ =

Вн — номінальна вартість акції;
Кст — статутний капітал підприємства;
Nе.а — кількість емітованих акцій

2. Ринкова вар-
тість акції

N е.а

р
р

Ц
В =

Вр — ринкова вартість акції;
Цр — ринкова ціна акцій;
Nе.а — кількість емітованих акцій

3. Курс акцій

В
Ц

К
н

р
а = ; 

k
R
п.к

Ка =

Ка — курс акцій;
Цр — ринкова ціна акцій;
Вн — номінальна вартість акцій;
R — рендит (ставка дивідендного доходу);
п.кk  — середньоринкова вартість позикового капіталу

4. Рендит

Ц
Д

п

=R
R — рендит (ставка дивідендного доходу);
Д — дивіденд на акцію;
Цп — ціна придбання акції

5. Додатковий
дохід на акцію ЦЦД прд −=

Дд — додатковий дохід на акцію;
Цр — ринкова ціна акцій;
Цп — ціна придбання акції
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Продовження табл. 17.1

Показник Розрахункова формула

6. Ставка додат-
кового доходу на
акцію Ц

Д
С

п

д
д.д =

Сд.д — ставка додаткового доходу на акцію;
Дд — додатковий дохід на акцію;
Цп — ціна придбання акції

7. Сукупний кін-
цевий дохід на
акцію

ДДД дс +=

Дс — сукупний кінцевий дохід на акцію;
Д — дивіденд на акцію;
Дд — додатковий дохід на акцію

8. Ставка сукуп-
ного (кінцевого)
доходу на акцію

СС Д.ДС.Д . += R
Сс.д. — ставка сукупного доходу на акцію;
R — рендит (ставка дивідендного доходу);
Сд.д — ставка додаткового доходу на акцію

9. Коефіцієнт емі-
сійної вартості
акцій К

ЗА
К
А

ст

пс

ст

ч
е.в

−
==k

kе.в. — коефіцієнт емісійної вартості акцій;
Ач — чисті активи;
Кст. — статутний капітал підприємства;
Ас — сукупні активи;
Зп — поточні зобов’язання

10. Коефіцієнт
забезпеченості
привілейованих
акцій

Nk
п.а

ч
з.п

А=

kз.п — коефіцієнт забезпеченості привілейованих акцій;
Ач — чисті активи;
Nп.а — кількість емітованих привілейованих акцій

11. Коефіцієнт
ліквідності акцій

N
Nk

прод

проп
лікв =

kлікв. — коефіцієнт ліквідності акцій;
Nп — обсяг пропонування акцій;
Nпрод — обсяг продажу акцій

12. Коефіцієнт
«пропонування-
попиту» акцій Ц

Ц
поп

проп
п.п =k

kп.п. — коефіцієнт «пропонування-попиту» акцій;
Цпроп — ціна пропозиції акцій;
Цпоп — ціна попиту акцій
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Закінчення табл. 17.1

Показник Розрахункова формула

13. Коефіцієнт
обігу акцій

Вкап

прод
об

N
k =

kоб — коефіцієнт обігу акцій;
Nпрод — обсяг продажу акцій;
Вкап — капіталізована вартість акцій

Облігації

14. Норма дохід-
ності облігації

2
ЦЦ

ЦЦ
Д

Н
РН

НР

П

Д +

−
+

= n

Нд — норма дохідності облігації;
Дп — процентний дохід на облігацію у грошовому ви-
мірюванні;
Цн — номінальна ціна облігації;
Цр — ринкова ціна облігації;
n — термін обігу облігації

15. Поточна до-
хідність облігації

Ц
Ц

ДП
Н

Р

ПД
⋅=

Пд — поточна дохідність облігації;
Дп — процентний дохід на облігацію, %;
Цн — номінальна ціна облігації;
Цр — ринкова ціна облігації.

16. Конверсійна
премія ЦЦ к.ор.акП −=

Пк — конверсійна премія;
Цр.а — ринкова ціна акції на момент емісії конвертова-
ної облігації;
Цк.о — ціна конверсії, за якою здійснюється конверта-
ція облігації

17. Коефіцієнт
конверсії

Ц
Н

К.О.

В.К.О .
конв =k

kконв. — коефіцієнт конверсії;
Нв.к.о — номінальна вартість конвертованої облігації;
Цк.о. — ціна конверсії, за якою здійснюється конверта-
ція облігації

По-перше, у сумі грошового потоку в процесі здійснення фі-
нансового інвестування нема величини амортизаційних відраху-
вань, оскільки у складі фінансових інвестицій відсутні активи, які
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амортизуються. Тому основу такого грошового потоку утворю-
ють суми періодично сплачуваних процентів (на вклади у статут-
ні фонди; на депозитні вклади в банках; за облігаціями та іншими
борговими цінними паперами) і дивідендів (за акціями та іншими
дольовими цінними паперами).

По-друге, оскільки фінансові активи підприємства не аморти-
зуються, вони продаються (погашаються) в кінці терміну викори-
стання підприємством (або наприкінці обумовленого фіксованого
терміну їх обігу) за такою ціною, яка склалася на момент прода-
жу на фінансовому ринку (або за заздалегідь обумовленою фік-
сованою їх ціною). Отже, в процесі фінансового інвестування до
складу грошового потоку включають вартість реалізації фінансо-
вих інструментів після закінчення терміну їх використання (фік-
совану вартість за борговими фінансовими активами і теперішню
курсову вартість за пайовими фінансовими активами).

Певні відмінності мають місце і в процесі формування рівня
дохідності на вкладений капітал. Якщо за реальними інвестицій-
ними проектами цей показник визначається очікуваним рівнем
операційного прибутку, який зумовлений передусім галузевими
обмеженнями, то щодо фінансових інвестицій інвестор сам оби-
рає очікуваний рівень дохідності з урахуванням ризику вкладень
у різні види фінансових інструментів.

Оскільки рівень дохідності обирає сам інвестор, то цей показ-
ник формує і суму інвестиційних витрат у будь-який інструмент
фінансового інвестування, який має забезпечувати йому очікува-
ний рівень прибутковості. Така розрахункова сума інвестиційних
витрат являє собою реальну вартість фінансового інструменту ін-
вестування, яка складається в умовах очікуваного рівня прибут-
ковості з урахуванням відповідного рівня ризику.

Отже, оцінювання ефективності того чи іншого фінансового
інструменту інвестування зводиться до оцінювання його реальної
вартості, яка забезпечує отримання очікуваної норми прибутку.
Модель (формулу) оцінювання вартості фінансового інструменту
інвестування (Вф.і.) можна подати у такому вигляді:

∑
+=

=
n

t
n

t

k1
ф.і )1(

ГПВ , (17.1)

де ГПt — очікуваний грошовий потік за період використання фі-
нансового інструменту;

k — очікуваний рівень прибутковості фінансового інструменту;
n — кількість періодів формування грошового потоку.
Моделі оцінювання окремих фінансових інструментів подано

у табл. 17.2.
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17.3. Особливості портфельного
інвестування на підприємстві

На сучасному етапі економічного розвитку інвести-
ційна активність індивідуальних інвесторів та юридичних осіб
передбачає вкладення надлишкових (тимчасово вільних) коштів
не в один, а в велику кількість інвестиційних об’єктів, генеруючи
тим самим певну диверсифіковану їх сукупність.

Такий метод дістав назву «портфельне інвестування»
(рис. 17.2).

ПОРТФЕЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ

Кредитний
портфель

Портфель
цінних паперів

Портфель
реальних проектів

Комерційні
банки

Інвестиційні
банки

Банки розвитку

Іпотечні банки

Асоціації

Холдинги

Корпорації

Акціонерні та
інші товариства

Підприємства

Кредитні спілки

Довірчі товариства

Пенсійні фонди

Страхові компанії

Інститути спільного
інвестування

Позабанківська
система

Інвестиційні консорціуми та фінансово-промислові групи

Суб’єкти інвестування

Рис. 17.2. Портфельне інвестування та його суб’єкти

Інвестиційний портфель є цілеспрямовано сформованою су-
купністю фінансових інструментів, призначених для здійснення
фінансового інвестування згідно з розробленою інвестиційною
політикою. Оскільки на переважаючій більшості підприємств
єдиним видом фінансових інструментів інвестування є цінні па-
пери, для таких підприємств поняття «інвестиційний портфель»
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ототожнюється з поняттям «фондовий портфель» (або «портфель
цінних паперів»).

Головною метою формування інвестиційного портфеля є за-
безпечення реалізації основних напрямів політики фінансового
інвестування підприємства шляхом підбору найдохідніших та
безпечних фінансових інструментів. З урахуванням сформульо-
ваної головної мети будується система конкретних локальних ці-
лей формування інвестиційного портфеля, основними з яких є:

⎯ забезпечення високого рівня формування інвестиційного
доходу в поточному періоді;

⎯ забезпечення високих темпів приросту інвестиційного ка-
піталу в довгостроковій перспективі;

⎯ забезпечення мінімізації рівня інвестиційних ризиків,
пов’язаних із фінансовим інвестуванням;

⎯ забезпечення необхідної ліквідності інвестиційного порт-
феля;

⎯ забезпечення максимального ефекту «податкового щита» у
процесі фінансового інвестування.

У спеціальній літературі використано багато ознак, за якими
здійснюють класифікацію інвестиційних портфелів. Інколи ці
ознаки є взаємовиключними або суперечливими. В узагальнено-
му вигляді види інвестиційних портфелів можна упорядковувати
за пріоритетністю цілей інвестора під час формування портфеля
(рис. 17.3).

Вкладаючи кошти, інвестор розподіляє їх між різними ви-
дами цінних паперів, тобто формує свій портфель цінних папе-
рів. Отже, портфель цінних паперів є цілеспрямовано сфор-
мованою сукупністю об’єктів фінансового інвестування різних
видів, призначених для здійснення інвестиційної діяльності в
певному періоді згідно з розробленою інвестиційною страте-
гією інвестора. Тобто вкладення інвестора в цінні папери, яки-
ми він управляє як єдиним цілим, розглядаються як портфель
цінних паперів.

Відмінність пріоритетних цілей щодо портфелів цінних па-
перів, які формуються інвесторами, видів цінних паперів, які
придбаваються згідно з цими цілями, а також інші умови ви-
значають різноманітність варіантів направленості та складу
портфелів різних інвесторів. Вся різноманітність портфелів
цінних паперів у практиці інвестиційної діяльності у пев-
ний спосіб типізується. Наприклад, вирізняють портфель зрос-
тання й портфель доходу, збалансований і незбалансований
портфелі та інші основні типи портфелів цінних паперів, які
формують інвестори для реалізації своїх інвестиційних страте-
гій (рис. 17.4).
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Рис. 17.4. Основні типи портфелів цінних паперів

Будь-який інвестиційний портфель формують за принципами,
що випливають із інвестиційної стратегії. Основними вважають
кілька таких принципів:

 відповідність складу портфеля інвестиційній стратегії ком-
панії;

 обов’язкове оцінювання всіх можливих варіантів для кож-
ного проекту; обмеженість проектів ресурсними можливостями;

 забезпечення прийнятних для компанії співвідношень між
основними цілями: дохідністю, зростанням капіталу, мініміза-
цією ризику та ліквідністю;

 колегіальність (для компанії) у прийнятті рішень щодо скла-
ду портфеля;

 забезпечення керованості портфелем, можливість система-
тично стежити за змінами на інвестиційному ринку і здійснювати
необхідне реінвестування коштів (моніторинг).
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Формування й управління портфелем цінних паперів ґрунту-
ються на певних принципах, серед яких засадними вважають:

⎯ забезпечення реалізації загальної інвестиційної стратегії
емітента;

⎯ забезпечення відповідних тактичних цілей портфеля мож-
ливостями залучення інвестиційних ресурсів;

⎯ забезпечення прийнятного співвідношення дохідності й
ризику, а також дохідності й ліквідності;

⎯ уможливлення керованості портфеля (моніторинг, коригу-
вання, реінвестування, адаптація тощо).

Процес формування портфеля цінних паперів передбачає
п’ять етапів:

1) формулювання інвестиційних цілей (пріоритетів);
2) формування інвестиційної політики;
3) вибір портфельної стратегії;
4) вибір активів і аналіз інвестиційних рішень;
5) оцінювання ефективності інвестицій.
Ефективність формування інвестиційного портфеля підвище-

на з використанням «сучасної портфельної теорії». В основі цієї
теорії лежить концепція «ефективного портфеля», формування
якого має забезпечувати найвищий рівень його дохідності. Інак-
ше кажучи, за будь-якого із заданих основних параметрів форму-
вання портфеля інвестор має прагнути забезпечення найефектив-
нішого співвідношення в ньому рівнів ризику та дохідності.

Алгоритм реалізації сучасної портфельної теорії складається з
етапів, поданих на рис. 17.5.

1. Оцінювання інвестиційних властивостей окремих видів фі-
нансових інструментів інвестування є попереднім етапом форму-
вання портфеля. Це процес розгляду переваг та недоліків різних
видів фінансових інструментів інвестування з позицій конкретно-
го інвестора, виходячи із цілей сформованої ним політики фінан-
сового інвестування. Результатом цього етапу формування порт-
феля є визначення співвідношення пайових та боргових фінансо-
вих інструментів інвестування у портфелі, а в резерві кожної з
цих груп — частки окремих видів фінансових інструментів (акції,
облігації тощо).

2. Формування інвестиційних рішень стосовно включення в
портфель індивідуальних фінансових інструментів інвестування
базується на вибраному типі портфеля, який реалізує політику
фінансового інвестування; наявності пропозиції окремих фінан-
сових інструментів на ринку; оцінювання вартості та рівня при-
бутковості окремих фінансових інструментів; оцінювання рівня
систематичного (ринкового) ризику за кожним фінансовим ін-
струментом, що розглядається. Результатом цього етапу форму-
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вання портфеля є проранжований за співвідношенням рівня при-
бутковості та ризику перелік конкретних фінансових інстру-
ментів, відібраних для включення в портфель.

Оцінювання інвестиційних властивостей окремих
видів фінансових інструментів інвестування

Формування інвестиційних рішень щодо включення в
портфель індивідуальних фінансових інструментів

інвестування

Оптимізація портфеля, спрямована на зниження рівня
його ризику за певного рівня дохідності

Сукупне оцінювання сформованого інвестиційного
портфеля за співвідношенням рівня дохідності та ризику

1

2

3

4

Рис. 17.5. Основні етапи формування портфеля
фінансових інвестицій підприємства

згідно з сучасною портфельною теорією

3. Оптимізація портфеля, спрямована на зниження рівня його
ризику за певного рівня дохідності, базується на оцінюванні ко-
варіації і відповідної диверсифікації інструментів портфеля.

Коваріація — це статистична характеристика, яка ілюструє
міру подібності (або розбіжності) двох розглянутих величин у
динаміці, амплітуді й напрямку змін. У процесі оптимізації інвес-
тиційного портфеля вивчається коваріація зміни (коливання) рів-
ня інвестиційного доходу за різними порівнянними видами фі-
нансових інструментів. Принцип прояву коваріації цього показ-
ника графічно ілюструється на рис. 17.6.

Щільність коваріації між рівнями прибутковості за двома видами
фінансових інструментів інвестування може бути визначена на ос-
нові коефіцієнта кореляції, що розраховується за такою формулою:
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де τ  — коефіцієнт кореляції прибутковості двох фінансових ін-
струментів інвестування;
р1,2 — імовірність виникнення можливих варіантів відхилень

прибутковості по кожному з порівнюваних фінансових інструментів;
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ій
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Час

«А»

«Б»

«А»

«Б»

Варіант 1. Рівень дохідності за фі-
нансовими інструментами «А» та «Б»
коливається в часі в одному напрямку

Варіант 2. Рівень дохідності за фі-
нансовими інструментами «А» та «Б»
коливається в часі у протилежному на-
прямку

Рис. 17.6. Характеристика коваріації коливань
рівня інвестиційного прибутку (доходу)

за різними фінансовими інструментами інвестування

хі — і-й рівень прибутковості першого фінансового інструме-
нту в процесі його коливання;

x  — середній рівень прибутковості за першим фінансовим ін-
струментом;
уі — і-й рівень прибутковості другого фінансового інструмен-

ту в процесі його коливання;
y  — середній рівень прибутковості за другим фінансовим ін-

струментом;
n — кількість рівнів прибутковості першого (другого) фінан-

сових інструментів;
σ1; σ2 — середньоквадратичне (стандартне) відхилення прибут-

ковості відповідно за першим та другим фінансовим інструмен-
том. Коефіцієнт кореляції прибутковості за двома фінансовими
інструментами інвестування може набувати значень від +1 (що
означає повну й позитивну кореляцію між розглянутими величи-
нами) до –1 (що означає повну й негативну кореляцію між роз-
глянутими величинами). Використовуючи розбіжності в коваріа-
ції інвестиційного доходу, можна підібрати у сформований
портфель такі види фінансових інструментів, які, не змінюючи
рівня середньої прибутковості портфеля, дадуть змогу істотно
знизити рівень його ризику.
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Диверсифікація фінансових інструментів інвестування дає
змогу зменшити рівень несистематичного (специфічного) ризику
портфеля, а відповідно, й загальний рівень портфельного ризику.
Чим більша кількість фінансових інструментів, включених у
портфель, тим нижчим за сталого рівня інвестиційного прибутку
буде рівень портфельного ризику. Графічно цю залежність зо-
бражено на рис. 17.7.

Як показує графік, збільшення кількості використовуваних ін-
струментів інвестування дає змогу істотно знизити рівень порт-
фельного ризику. За критеріями західних фахівців мінімальним
вимогам диверсифікованості портфеля відповідає включення в
нього не менше 10—12 фінансових (фондових) інструментів.
В умовах нерозвиненості нашого фондового ринку цей критерій
може бути трохи знижений.

Диференційований ризик
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Рис. 17.7. Залежність рівня несистематичного
та загального портфельного ризику

від кількості фінансових інструментів інвестування

З рисунка також видно, що диверсифікація дозволяє зменшити
тільки несистематичний ризик інвестиційного портфеля — сис-
тематичний ризик диверсифікацією не усувається (його можна
тільки відшкодувати відповідною премією за ризик).

Результатом цього етапу формування портфеля є забезпечення
мінімально можливого рівня його ризику за заданого рівня інвес-
тиційного прибутку.

4. Сукупне оцінювання сформованого портфеля за співвідно-
шенням рівня прибутковості й ризику дає змогу оцінити ефектив-
ність усієї роботи з його формування.

Рівень прибутковості портфеля розраховується за такою фор-
мулою:
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де П — рівень прибутковості інвестиційного портфеля;
Пі — рівень прибутковості і-го фінансового інструменту в

портфелі;
γi — частка і-го фінансового інструменту в сукупній вартості

інвестиційного портфеля, виражена десятковим дробом.
Рівень ризику портфеля розраховується за такою формулою:
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де Рп — рівень ризику інвестиційного портфеля;
Рi — рівень систематичного ризику і-го фінансового інстру-

менту (вимірюваний за допомогою бета-коефіцієнта);
γi — частка і-го фінансового інструменту в сукупній вартості

інвестиційного портфеля, виражена десятковим дробом;
Рн — рівень несистематичного ризику портфеля, досягнутий у

процесі його диверсифікації.
Результатом цього етапу оцінювання портфеля є визначення

того, наскільки вдалося знизити рівень портфельного ризику сто-
совно середньоринкового його рівня, сформованого за заданого
рівня прибутковості інвестиційного портфеля. В умовах функці-
онування фондового ринку в Україні це оцінювання має бути до-
повнене й показником рівня ліквідності сформованого портфеля.

Інвестиційний портфель, що повністю відповідає цілям його
формування як за типом, так і за складом включених у нього фі-
нансових інструментів, — це «збалансований інвестиційний
портфель».
Стратегія управління портфелем цінних паперів — це пошук

(вибір) узагальнюючих параметрів та обмежень інвестиційних
рішень стосовно всієї інвестиційної політики (пріоритети, базові
параметри).

Види стратегії управління портфелем цінних паперів.
1. Активна стратегія (модель) управління (active portfolio

management) передбачає постійне ретельне відстеження і своєча-
сне придбання фінансових інструментів, що відповідають інвес-
тиційним цілям портфеля, а також швидку зміну складу фінансо-
вих інструментів у портфелі в разі невідповідності інвестиційним
цілям. Ця сукупність підходів і методів управління ґрунтується
на припущенні щодо інформаційної неефективності фінансового
ринку, існування з огляду на це можливостей пошуку точнішого
оцінювання вартості цінних паперів і доцільності прогнозування
майбутніх змін ринкових цін.
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2. Пасивна стратегія (модель) управління портфелем цінних
паперів (passive portfolio management) ґрунтується на припущенні
щодо відносної інформаційної достатності (ефективності) ринку
цінних паперів. Тобто це сукупність методів управління, що ви-
ходять з уявлення про неможливість стабільного перевищення
середньоринкового рівня дохідності фінансових інструментів.
Мета пасивного підходу — забезпечення дохідності диверсифі-
кованого портфеля на рівні середньоринкових показників за мак-
симального захисту портфельних інвестицій від негативного
впливу неринкових специфічних чинників.

Застосування окремо суто активних при пасивних методів
управління портфелем цінних паперів має певні недоліки. У разі па-
сивної стратегії дохідність портфеля свідомо обмежується з метою
зниження ризику. За активного підходу існує великий ризик втрат,
пов’язаних з помилковим прогнозом майбутніх процентних ставок.
Тому нерідко використовують методи, що раціонально поєднують
риси активного й пасивного підходів. Прикладом такого поєднання
є так звана умовна імунізація портфеля облігацій.
Умовна імунізація — це динамічна стратегія, мета якої полягає в

гарантуванні певного мінімального рівня дохідності за одночасного
намагання за допомогою прийомів активного управління (напри-
клад, свопінгу) досягти високої ефективності. Аналітик у кожен
проміжок часу на підставі поточної структури процентних ставок
має оцінювати фактичну та мінімальну вартість портфеля, необхід-
ну для забезпечення імунізації. Якщо фактична вартість істотно пе-
ревищує цей мінімальний рівень, доцільно й далі використовувати
активні методи управління портфелем, у противному разі (щоб уник-
нути втрат) портфель має бути негайно імунізований.

Питання для самоконтролю:

17.1. Сутність та форми фінансового інвестування.
17.2. Види цінних паперів та їх порівняльна характеристика.
17.3. Фондовий ринок та його учасники.
17.4. Основні положення методики оцінювання ефектив-
ності фінансових інвестицій.
17.5. Характеристика стандартних показників оцінювання
ефективності випуску та обігу цінних паперів.
17.6. Моделі оцінювання окремих фінансових інструментів.
17.7. Особливості портфельного інвестування на підпри-
ємстві.
17.8. Стрижневі постулати портфельної теорії.
17.9. Стратегії портфельного інвестування.
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Основними завданнями цього розділу є формування у студен-
тів системи знань про інноваційну і виробничу діяльність
промислових підприємств, їх раціональну організацію та ре-
сурсне забезпечення, а також набуття практичних навичок і
вмінь з прийняття ефективних управлінських рішень щодо
функціонування та розвитку різнорівневих виробничих сис-
тем і їх обслуговуючих операційних підсистем, досягнення ці-
льових результатів зі створення, освоєння, виробництва та
реалізації високоякісної конкурентоспроможної на вітчизняних
і світових ринках продукції (послуг).
Відповідно до тематичної спрямованості у розділі розгляда-
ються такі стрижневі питання:
• загальна характеристика інноваційної діяльності та іннова-
ційних процесів, методів й організаційних форм їх здійснення;
• діагностичний інструментарій з оцінювання впливу органі-
заційно-технічних та інших нововведень на результати гос-
подарювання, обґрунтування інноваційної політики підприєм-
ства і держави;
• організаційно-економічне управління техніко-технологічною
базою підприємства, формуванням та використанням його
виробничої потужності;
• обґрунтування виробничної програми підприємства та його
підрозділів, способів і матеріально-технічного забезпечення на
базі логістичного підходу до управління ресурсними потоками;
• сутнісна характеристика, структура та принципи опера-
ційної діяльності, типи і методи організації виробництва, йо-
го комплексної підготовки до випуску нової продукції;
• управління якістю і конкурентоспроможністю продукції (по-
слуг), державний та внутрішньовиробничий контроль за які-
стю продукції, складові менеджменту щодо забезпечення кон-
курентоспроможності підприємств.

Передбачати — означає всього лише
ясно бачити сучасне і минуле в їх русі.

 А. Грамші

Звісно, обмірковуйте «що», але ще більше
обмірковуйте «як».

І. Гете
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Тема 18

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ключові
поняття
і терміни

▪ інноваційна діяльність;
▪ інновація;
▪ нововведення;
▪ інноваційний процес;
▪ інноваційне підприємство;
▪ бізнес-інкубатор;
▪ технопарк;
▪ технополіс;
▪ венчурний бізнес;
▪ інноваційний проект;
▪ інноваційна політика

18.1. Загальна характеристика інноваційної
діяльності та інноваційних процесів

Однією з найважливіших умов ефективного господа-
рювання є створення та реалізація конкурентоспроможних това-
рів і послуг, які виробляються з використанням результатів інно-
ваційної діяльності.
Інноваційна діяльність — це сукупність дій, засобів, процесів і

результатів, пов’язаних зі створенням, освоєнням, використанням
і комерціалізацією науково-технічних розробок, випуском на ри-
нок нових продуктів (послуг).

Інноваційна діяльність є невід’ємною складовою виробничо-
господарської діяльності підприємства, зорієнтованої на онов-
лення і вдосконалення його виробничих сил та організаційно-
економічних відносин.

Об’єктом інноваційної діяльності є інновація. Як економічна
категорія «інновація» вперше введена в науковий лексикон авст-
рійським ученим Й. Шумпетером, який у праці «Теорія економі-
чного розвитку» охарактеризував її як нову організаційну комбі-
націю виробничих факторів, здійснювану підприємцем, який
«спрямовує засоби виробництва в нове русло» і завдяки цьому
отримує підприємницький прибуток. Отже, Й. Шумпетер, як і
деякі інші економісти-науковці, наприклад П. Друкер, розгляда-
ють інновації як зміни з метою одержання підприємницького
прибутку. Інші відомі вчені, наприклад, Б. Твісс, Б. Санто, О. Лапко,
І. Буднікевич та інші трактують інновації з процесних позицій,
тобто пов’язують їх зі створенням, розробленням і доведенням
наукової чи іншої нової ідеї до стадії комерційного використан-
ня. Третя точка зору вчених, в тому числі Х. Рігса, Р. Фатхут-
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дінова та інших, пропонує розглядати інновації як результат ви-
користання новинок з метою одержання різного роду ефектів
(соціально-економічного, екологічного тощо).

Для з’ясування економічної природи нібито тотожних катего-
рій «нововведення» та «інновація» слід чіткіше розмежувати їх
сутнісні поняття.
Нововведення — це оформлений результат фундаментальних,

прикладних досліджень чи розробок, експериментальних робіт у
якій-небудь сфері суспільної діяльності. Вони існують у вигляді:
відкриттів, винаходів, патентів, товарних знаків, раціоналізатор-
ських пропозицій, документації на новий чи удосконалений про-
дукт, технологію, управлінський чи виробничий процес; ноу-хау;
наукових понять, підходів чи принципів; документа (стандарту,
рекомендацій, методики, інструкції і т.п.); результатів маркетин-
гових досліджень і т.д. Для розроблення нововведення необхідно
провести маркетингові дослідження, НДДКР, організаційно-
технологічну підготовку виробництва, здійснити виробництво й
отримати очікувані результати.

Отже, інновація є кінцевим результатом упровадження ново-
введення з метою зміни об’єкта управління й одержання еконо-
мічного, соціального та інших ефектів.

Інновація — багатогранна економічна категорія. Її сутність як і
зміст інноваційної діяльності не залишаються поза увагою вчених
уже більше століття. Результати досліджень в інноваційній сфері є
основою різних теоретичних концепцій, гіпотез, моделей тощо.

Виходячи з сутності інновацій, можна виділити такі їх типи:
технологічні, технічні, продуктові, економічні, соціальні, органі-
заційні та правові.

За критерієм новизни інновації можна поділити на два види:
радикальні (тобто базові) та модифікаційні. Види продукції, що
раніше не випускалися, принципово нові види технологій (як,
наприклад, лазерна техніка, біотехніка та ін.), впровадження яких
передбачає розроблення і використання адекватних технічних
засобів, а також нових принципів організації та управління вироб-
ництвом, належать до радикальних інновацій. Цей тип інновацій
з’являється рідко, зберігаючи соціально-економічну значущість
протягом тривалого часу. Радикальні інновації зазвичай створю-
ються країнами з розвиненим науково-технічним потенціалом,
що дає можливість проводити цілеспрямовані фундаментальні й
прикладні дослідження. Для матеріалізації результатів дослі-
джень у техніко-технологічних системах, машинах та обладнанні
ці країни мають дослідно-конструкторську базу, яка відповідає
сучасним світовим стандартам. Країни з недостатнім науково-
технічним потенціалом змушені бути лише споживачами радика-
льних (базових) інновацій.
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Модифікаційний тип інновацій позначається на вдоскона-
ленні наявних технічних засобів та їх адаптації до вимог, що
змінилися. Такі інновації враховують раціональні особливості
використання радикальних інновацій і передбачають наявність
розвиненої інфраструктури, до якої входять експериментально-
технічна база, а також система науково-технічної інформації.
Використання модифікаційних інновацій найефективніше в
тих країнах і регіонах, промислове виробництво яких лише
створюється, а інженерно-технічний персонал і робітники по-
чинають опановувати нове для них обладнання, машини та ін-
ші види техніки.

Радикальні інновації, які відкривають принципово нові прак-
тичні можливості для задоволення тих або інших потреб і вно-
сять якісні зміни у способи діяльності людини, можна умовно
поділити на три види:

• одиничні, що з’являються досить часто й допускають пере-
хід від однієї технологічної групи до іншої;

• системні, що мають всеосяжний економічний вплив і мо-
дифікують умови виробництва не тільки в основних секторах ви-
робництва і споживання, а й у багатьох споріднених та обслуго-
вуючих галузях. Нові технологічні системи є наслідком не однієї,
а цілої низки послідовних інновацій, пов’язаних зі створенням
єдиної технологічної бази;

• революційні технології, що являють собою суттєвий тип ін-
новацій, які привносять кардинальні зміни в техніко-економічні
параметри виробництва та пов’язані з основними глобальними
економічними циклами.

У вище названій праці Й. Шумпетер виділяє п’ять типів інно-
вацій:

 виведення на ринок нового виду виробу, з яким споживачі
недостатньо знайомі, або надання нової властивості традиційно-
му виробу;

 впровадження нового методу виробництва, ще не випробу-
ваного експериментально у відповідних галузях сфери виробниц-
тва, в основі якого не обов’язково лежить нове наукове відкрит-
тя, однак його застосування можливе лише за нового способу
управління товарним виробництвом;

 відкриття нового ринку збуту товарів;
 відшукання нового джерела постачання сировини і напівфа-

брикатів;
 створення нових організаційних структур (наприклад, за-

безпечення монопольного становища за допомогою трестів, чи
інших інтеграційних об’єднань).

На основі класифікації інновацій П. Завліна [9] у таблиці 18.1
подано дещо модифікований її вигляд.
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Таблиця 18.1
КЛАСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙ

Класифікаційна ознака Види інновацій

За сферою застосування • управлінські;
• організаційні;
• соціальні;
• промислові

За етапами НТП • наукові;
• технічні;
• технологічні;
• конструкторські;
• виробничі;
• інформаційні

За ступенем інтенсивності • бум;
• рівномірна;
• слабка;
• масова

За темпами впровадження • швидкі;
• уповільнені;
• наростаючі;
• рівномірні;
• циклічні

За масштабами інновацій • трансконтинентальні;
• транснаціональні;
• регіональні;
• великі, середні, дрібні

За результативністю • високої результативності;
• низької результативності;
• стабільної результативності

За видом ефективності • економічні;
• соціальні;
• екологічні;
• інтегровані

Інноваційна діяльність є багатогранним процесом трансфор-
мації та використання новітніх ідей і знань. Зрозуміло, що такий
процес являє собою складну багаторівневу систему економічних
відносин щодо «уречевлення» знань, якій властиві специфічні взає-
мозв’язки та закономірності. З огляду на значну, часом визначальну
роль, яку інноваційні процеси відіграють у сучасній економіці, ви-
значення та врахування цих особливостей є неодмінною умовою
забезпечення ефективності економічної стратегії держави.

Тільки масштабне впровадження інноваційних процесів у дія-
льність підприємств дає змогу прискорити розвиток національної
економіки як кількісно, так і якісно.
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Усю сукупність процесів (явищ), що відбуваються на підпри-
ємствах різних галузей народного господарства, можна умовно
поділити на дві групи — традиційні та інноваційні. Традиційні
процеси (явища) характеризують звичайне функціонування на-
родного господарства, його галузей і підприємств, а інновацій-
ні — розвиток останніх на якісно новому рівні. Протягом трива-
лого періоду, коли економіка функціонувала й розвивалася пере-
важно за рахунок екстенсивних факторів (застосування постійно
зростаючих обсягів суспільних ресурсів — персоналу, виробни-
чих фондів), у виробництві домінували традиційні еволюційні
процеси. Оскільки екстенсивні фактори практично себе вичерпа-
ли або стали економічно невигідними, розвиток та інтенсифікація
сучасного виробництва мають базуватися переважно на нових
рішеннях у галузях технології, техніки, організаційних форм і
методів господарювання. Опрацювання, прийняття та реалізація
таких рішень і становлять зміст інноваційних процесів.

У загальному розумінні інноваційні процеси, що мають місце
в будь-якій складній виробничо-господарській системі, є сукуп-
ністю прогресивних, якісно нових змін, що безперервно виника-
ють у часі та просторі (рис. 18.1).

Рис. 18.1. Класифікація і взаємозв’язок інноваційних процесів
(новинок, нововведень) і джерел їх виникнення

Технічні новинки і нововведення проявляються у вигляді нових
продуктів (виробів), технологій їх виготовлення, засобів вироб-
ництва (машин, устаткування, енергії, конструкційних матеріа-
лів). Організаційні нововведення охоплюють нові методи й форми
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організації всіх видів діяльності підприємств та інших ланок су-
спільного виробництва (структури управління сферами науки та
виробництва, форми організації різних типів виробництва й ко-
лективної праці тощо); економічні — методи господарського
управління наукою та виробництвом через реалізацію функцій
прогнозування і планування, фінансування, ціноутворення, мо-
тивації та оплати праці, оцінювання результатів діяльності; со-
ціальні — різні форми активізації людського чинника (профе-
сійна підготовка й підвищення кваліфікації персоналу, передов-
сім керівного складу всіх рівнів; стимулювання творчої діяль-
ності; поліпшення умов і постійне підтримування високого рів-
ня безпеки праці; охорона здоров’я людини й охорона довкілля;
створення комфортних умов життя тощо); юридичні — нові й
удосконалені закони та різноманітні нормативно-правові доку-
менти, що визначають і регулюють усі види діяльності підпри-
ємств та організацій.

Між окремими видами інноваційних процесів (новинок, ново-
введень) є відносно тісний взаємозв’язок. Технічні новинки зу-
мовлюють передовсім відповідні організаційні нововведення, а
останні потребують, як правило, певних змін в економічному ме-
ханізмі діяльності підприємств. Зокрема створення й розвиток
гнучких автоматизованих виробництв на підприємствах різних
галузей спричиняють докорінні зміни в організації технічної під-
готовки виробництва, методах його оперативного планування та
регулювання, а також забезпечують перехід до безперервного
(тризмінного) режиму роботи цехів з гнучкими виробничими си-
стемами. Широкомасштабна комп’ютеризація виробництва та
інших сфер діяльності людини зумовлює появу нового виду гос-
подарювання — промислового сервісу й відповідних організа-
ційно-економічних форм його здійснення.

Ефективні технічні, організаційні та економічні нововведення
неодмінно ведуть до помітних позитивних змін у соціальних
процесах на підприємствах, а постійна актуалізація нагальних
завдань соціального характеру ініціює розв’язання таких за до-
помогою нових економічних рішень. Зрештою, всі нововведення
на підприємствах, які зорієнтовано на динамічний розвиток і не-
впинне підвищення ефективності виробництва, мають спиратися
на власні юридичні підвалини, відповідні нормативно-законо-
давчі акти — інакше вони не справлятимуть належного впливу на
масштаби і строки досягнення соціально-економічних цілей дія-
льності підприємств та організацій. Тому треба позитивно оці-
нювати активізацію законотворчих процесів в Україні, які спри-
яють скорішому переходу до соціально орієнтованих ринкових
відносин між суб’єктами господарювання; розроблення і схва-
лення пакета законів і механізмів їх практичної реалізації, що ви-
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значають і регулюють діяльність підприємств та організацій усіх
галузей народного господарства.

Будь-які локальні і глобальні нововведення різного спряму-
вання можуть забезпечувати максимально можливий прогресив-
ний вплив на виробництво за умови, якщо підприємства викорис-
товують їх постійно, комплексно й гармонічно. Найбільший за
наслідками безпосередній вплив на результативність (ефектив-
ність) діяльності підприємства справляють технічні та організа-
ційні нововведення. Інші нововведення впливають на виробницт-
во опосередковано (через ефективність нових організаційно-тех-
нічних рішень). Про силу впливу окремих організаційно-техніч-
них та інших нововведень на відповідні економічні показники
діяльності підприємств свідчать такі приклади.

Досвід експлуатації гнучких автоматизованих виробництв свід-
чить про їх істотні переваги порівняно з технологічним устатку-
ванням традиційного виконання: питома вага оплати праці (у
розрахунку на одну деталь) зменшується на 25—30 %, накладні
витрати — більше ніж на 80 %, виробничі площі зменшуються на
60 %, а тривалість виробничого циклу скорочується у 5—6 разів.
З-поміж глобальних технічних нововведень за силою впливу на
економіку підприємства варто назвати роторні та роторно-кон-
веєрні лінії, які забезпечують у зіставленні з традиційними зна-
ряддями: підвищення продуктивності праці — у 4—10 разів;
зменшення обсягу необхідної виробничої площі — у 2—2,5 раза;
скорочення тривалості циклу виготовлення — у 15—20 разів, а
обсягу транспортування виробів — у 25—30 разів.

Помітно посилюється вплив нових технічних (технологічних)
систем не лише на економічні явища, а й на соціальні процеси.
Це потребує пильної уваги конструкторів нової техніки до показ-
ників її надійності, ергономічності та екологічності. Особливо
нагальним є завдання екологізації виробництва. Спеціальними
науковими соціальними дослідженнями встановлено, наприклад,
що збільшення у два рази забруднення повітря шкідливими ви-
кидами скорочує термін експлуатації промислового устаткування
до першого капітального ремонту в середньому у півтора рази, і
що урожайність пшениці в зонах дії підприємств кольорової ме-
талургії на 40—60 % менша, ніж за межами цих зон. Водночас
сучасні прогресивні технології у багатьох випадках уможливлю-
ють не тільки зменшення кількості шкідливих відходів, а й пере-
творення їх на додаткові чинники зростання обсягів продукції і
прибутку. Зокрема застосування технології утилізації викидів сір-
чаного ангідриду тепловими електростанціями через оснащення
їх відповідними газоочисними установками може задовольнити
половину потреби народного господарства України в сірчаній
кислоті.
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Інноваційний процес у сучасному розумінні не обмежується
першою появою на ринку нового продукту, послуги або доведен-
ням до проектної потужності нової технології. В міру поширення
інновація вдосконалюється, стає ефективнішою, набуває раніше
не відомих споживчих властивостей. Це відкриває для неї нові
сфери застосування, ринки, нових споживачів. Сукупний суспі-
льний результат інновації є позитивним саме завдяки механізму
дифузії інновацій.

18.2. Державне регулювання інноваційної
діяльності підприємств

У зв’язку з великим значенням інновацій в економіці
держави в Україні прийнято низку законодавчих актів про регу-
лювання інноваційної діяльності, передовсім, це закони України
«Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних
парків» (1999 р.), «Концепція науково-технологічного та іннова-
ційного розвитку України» (1999 р.), «Про інноваційну діяль-
ність» (2002 р.), «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльнос-
ті в Україні» (2003 р.) та інші.

Розробленням та реалізацією інноваційної політики на загаль-
нонаціональному рівні займається Державна агенція з інвестицій
та інновацій України.
Головною метою державної інноваційної політики є створен-

ня соціально-економічних, організаційних і правових умов для
ефективного відтворення, розвитку й використання науково-
технічного потенціалу країни, забезпечення впровадження сучас-
них екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих
технологій, виробництва та реалізації нових видів конкуренто-
спроможної продукції.

Основними принципами державної інноваційної політики є:
• орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки Украї-

ни та визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку;
• формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної

діяльності;
• створення умов для збереження, розвитку і використання віт-

чизняного науково-технічного та інноваційного потенціалу;
• забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансо-

во-кредитної сфери в розвитку інноваційної діяльності;
• ефективне використання ринкових механізмів для сприяння

інноваційній діяльності, підтримка підприємництва в науково-
виробничій сфері;

• здійснення заходів на підтримку міжнародної науково-
технологічної кооперації, трансферу технологій, захисту вітчиз-
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няної продукції на внутрішньому ринку та її просування на зов-
нішній ринок;

• фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної, по-
даткової і митної політики у сфері інноваційної діяльності;

• сприяння розвитку інноваційної інфраструктури та інфор-
маційного забезпечення суб’єктів інноваційної діяльності;

• підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності.
Об’єктами інноваційної діяльності є: інноваційні програми і

проекти; нові знання та інтелектуальні продукти; виробниче об-
ладнання та процеси; інфраструктура виробництва і підприємни-
цтва; організаційно-технічні рішення виробничого, адміністрати-
вного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшу-
ють структуру і якість виробництва і (або) соціальної сфери; си-
ровинні ресурси, засоби їх видобування і переробки; механізми
формування споживчого ринку і збуту товарної продукції.
Суб’єктами інноваційної діяльності є фізичні і (або) юридичні

особи України, фізичні і (або) юридичні особи іноземних держав,
особи без громадянства, об’єднання цих осіб, які провадять в
Україні інноваційну діяльність і (або) залучають майнові та інте-
лектуальні цінності, вкладають власні чи позичені кошти в реалі-
зацію в Україні інноваційних проектів [1, с. 2].

Сьогодні очевидно, що у процесі проведення в Україні ре-
форм найбільшого занепаду зазнали сфери науки і наукомістких
виробництв. І оскільки науково-технічна політика держави як
така не була сформована, відбувся регрес науково-технічного по-
тенціалу промисловості та інших галузей економіки. З огляду на
дефіцитність бюджетів усіх рівнів, а також на те, що фінансуван-
ня наукової діяльності потребує довгострокових інвестицій і, у
той же час, є сферою високого ризику, в останні роки інвестиції в
науково-інноваційну сферу в Україні зменшуються.

Проблемна ситуація з розвитком освіти і науки негативно
вплинула на інноваційну діяльність промислових підприємств.
Більш того, частка інноваційної продукції в загальному обсязі
промислового виробництва в Україні становить менше 7 %.

У структурі загальних витрат підприємств витрати на прове-
дення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт при-
падає усього близько 8 %, тобто втроє менше, ніж у 1990 році.
Якщо у 1990 р. на 100 тис. осіб населення в Україні реєструвало-
ся майже 35 винаходів, то сьогодні — близько 3. Причиною цьо-
го можна назвати надзвичайно високу ціну патентування винахо-
дів, унаслідок чого не кожна інноваційна структура здатна опла-
тити вартість цієї процедури. Зараз у сфері науки і наукового об-
слуговування в Україні працює біля 1500 малих підприємств, що
становить близько 5 % від загальної кількості підприємницьких
структур, а кількість промислових підприємств, що впроваджу-
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ють інновації за 1994—2006 рр., знизилась із 26 % до 10,2 %. Од-
нією з основних проблем у розвитку інноваційної діяльності в
Україні є незабезпеченість фінансовими ресурсами.

Отже, технологічна і виробнича структура економіки України
стає все менш ефективною і все більш відстає від найрозвинуті-
ших країн. На неї продовжують впливати дестабілізуючі факто-
ри, дія яких стримує інноваційну діяльність підприємств. До ос-
новних із них слід віднести: нестабільну правову базу; недоско-
налу кредитно-фінансову політику; неефективну амортизаційну
політику; нерозвиненість інформаційної мережі з проблем патен-
тування винаходів на міжнародному ринку інновацій; недоскона-
лу систему підготовки кадрів для інноваційної підприємницької
діяльності; нестачу наукових кадрів вищої кваліфікації; наявність
тіньового ринку винаходів та інші.

У сучасних умовах необхідні якісні зміни механізму форму-
вання й реалізації державної науково-технічної політики, яка має
містити елементи, пов’язані зі створенням зовнішнього і внутрі-
шнього середовища для розвитку підприємництва в науково-
технічній сфері, заохочення конкуренції, що набуває особливої
актуальності в умовах глобалізації світової економіки.

Однією з найважливіших функцій держави має бути створен-
ня сприятливих умов для інноваційної діяльності. З цією метою
мають використовуватися такі заходи економічної та інновацій-
ної політики, як: істотне збільшення бюджетного фінансування
науки та інноваційного розвитку, принаймні до 1,7 % ВВП, як це
передбачено законом; застосування системи адресних податко-
вих пільг, націлених на постійне нарощування обсягу наукових
витрат у великих підприємницьких структурах і залучення мало-
го й середнього підприємництва до інноваційної діяльності у
сфері нових технологій; пільгове кредитування науково-техніч-
них розробок і часткове фінансування великих проектів на кон-
курсній основі; надання на пільгових умовах державного майна, а
при необхідності і земельних ділянок.

Верховна Рада України проголосила особливим пріоритетом
гармонійний розвиток людського потенціалу, економіки і природ-
ного середовища держави та визначила такі стратегічні напрями
інноваційної діяльності в Україні на 2003—2013 роки: модерні-
зація електростанцій; нові та відновлювані джерела енергії; нові-
тні ресурсозберігаючі технології; машинобудування та приладо-
будування як основа високотехнологічного оновлення всіх галу-
зей виробництва; розвиток високоякісної металургії; нано-
технології, мікроелектроніка, інформаційні технології, телекому-
нікації; удосконалення хімічних технологій, створення нових ма-
теріалів, розвиток біотехнологій; високотехнологічний розвиток
сільського господарства і переробної промисловості; транс-
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портні системи: будівництво і реконструкція; охорона і оздоров-
лення людини та навколишнього середовища; розвиток іннова-
ційної культури суспільства.

З метою забезпечення динамічного й ефективного управління
процесами інноваційного розвитку України, своєчасного внесен-
ня коректив у здійснювану державну науково-технологічну та
інноваційну політику Кабінет Міністрів України організовує сис-
тематичний моніторинг реалізації міністерствами і відомствами
пріоритетних напрямів інноваційного розвитку.

Узагальнена інформація про хід реалізації пріоритетних на-
прямів інноваційного розвитку України щорічно подається Кабі-
нетом Міністрів України до Верховної Ради України і містить
крім інших такі показники:

 частка витрат на інноваційну діяльність у загальному обсязі ви-
трат на виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг);

 частка витрат на виконання завдань програм та державного
замовлення з пріоритетних напрямів інноваційної діяльності у
загальному обсязі витрат на інноваційну діяльність;

 частка інноваційних капіталовкладень у загальному обсязі
інвестицій на виробництво продукції (виконання робіт, надання
послуг);

 частка капіталовкладень на виконання завдань програм з
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та державного
замовлення у загальному обсязі інноваційних інвестицій;

 частка освоєних у процесі виконання завдань програм та дер-
жавного замовлення з пріоритетних напрямів інноваційної діяль-
ності і поставлених на ринок найменувань інноваційної продукції
у загальній кількості найменувань інноваційної продукції;

 частка інноваційної продукції (робіт, послуг) у загальному
обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг);

 частка принципово нової продукції (робіт, послуг) у загаль-
ному обсязі реалізованої інноваційної продукції (робіт, послуг).

18.3. Організаційні форми
інноваційної діяльності

Сфера інноваційної діяльності охоплює велику кіль-
кість організацій, що включаються в інноваційний процес на різ-
них його стадіях і виконують певні функції. За характером залу-
чення до інноваційного процесу та підходом до вибору інновацій
суб’єкти господарювання поділяються на чотири категорії:

• експлеренти — високодохідні та надто ризиковані підпри-
ємства, що спеціалізуються на створенні нової продукції чи сег-
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ментів ринку завдяки організації в своїй структурі потужних до-
слідницьких відділів та конструкторських бюро;

• патієнти — малі та середні підприємства, що створюють
ексклюзивні, високоякісні та дорогі товари для потреб вузького
сегмента ринку і в такий спосіб уникають конкуренції із велики-
ми корпораціями;

• комутанти — підприємства, які використовують інновації,
створені іншими, збагачуючи їх індивідуальними характеристи-
ками, пристосовуючись до невеличких за обсягами потреб конк-
ретного клієнта (зазвичай комутанти — це малі підприємства, які
використовують інновації на стадії їх старіння);

• віоленти — підприємства, що розробляють інновації для
зниження собівартості виготовлення продукції, водночас забез-
печуючи їй рівень якості, відповідний потребам ринку.

Віднесення підприємств до певної категорії є умовним, тому
що вони реалізують переважно не один вид продукту. Тому у пе-
вний момент підприємство-експлерент перетворюється на віоле-
нта чи патієнта.

Інноваційна діяльність швидко розвивається і набуває різних
організаційних форм. Зумовлено це тим, що створення і поши-
рення інновацій є досить прибутковим підприємництвом, а в ін-
новаційному процесі завжди з’являються техніко-технологічні
ніші, які заповнюють кмітливі фахівці-підприємці.

Інноваційна діяльність у сфері малого підприємництва розви-
вається на основі поділу праці між великими корпораціями і ма-
лими фірмами. Такі інноваційні фірми розвиваються на основі
фінансових відносин. Малі фірми тісно співпрацюють з великими
корпораціями у сфері їх впливу. До найефективніших методів
прискорення інноваційної діяльності, наприклад, у США, Канаді,
належать так звані венчурні (ризикові) форми її організації на
рівні корпорацій. «Венчур» у перекладі з англійської означає
«ризикове підприємництво», «починання». Виникає воно здебі-
льшого в системі корпорацій і має на меті прискорювати іннова-
ційну діяльність, створювати інноваційні продукти, впроваджу-
вати їх у виробництво, здійснювати розпродаж корпораціями не-
ефективних науково-дослідних підрозділів своїм співробітникам.
Здебільшого для цього випускають фіктивні акції ризикового ка-
піталу, які отримали назву «фантоми» і які можуть обертатися
тільки в межах корпорації.

Корпорації сучасних розвинутих країн прагнуть до того, щоб
підрозділи наукових досліджень і розробок зробити відносно са-
мостійними і зменшити ймовірність комерційних ризиків. Для
цього створюються, з одного боку, внутрішні венчурні відділи,
що мають достатню самостійність і всі переваги малих іннова-
ційних підприємств. Але більше переваг корпорації надають зов-
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нішнім венчурам. Організаційні структури подібних утворень є
досить складними, багатоланковими і різноманітними. У сучас-
них умовах вони набувають форми «науково-дослідного консор-
ціуму». Такі форми добре розвиваються у сфері мікроелектроні-
ки. На сьогодні сформувалися кілька видів науково-дослідних
консорціумів:

— такі, що орієнтуються на проведення довгострокових, ба-
гаторічних фундаментальних і прикладних досліджень. Вони
мають свій потужний науково-технічний потенціал, тобто науко-
ві кадри, лабораторії, інформаційну базу, дослідні підприємства
тощо;

— консорціуми, які продовжують дослідження, що уже запо-
чатковані університетами та інститутами. Вони здебільшого не
мають своєї дослідницької бази, а штат їх працівників хоч і ква-
ліфікований, але нечисленний;

— ті, що спрямовують свою діяльність на узагальнення пев-
них розробок, вироблення єдиних галузевих стандартів і конт-
роль за їх дотриманням. Вони менше займаються розробленням
реальних інновацій, а лише намагаються прискорити поширення
неадаптованих інновацій.

Спільним у діяльності науково-дослідних консорціумів є те,
що їх поєднує венчурне фінансування. Наявність фінансових вен-
чурних ресурсів є основою створення, діяльності, успіху різних
форм венчурного підприємництва. Їх поява, функціонування, ін-
коли банкрутство свідчить про те, що венчурні та й інші іннова-
ційні фонди є новою ефективною формою фінансового капіталу,
який обслуговує свій ринок, і насамперед ринок інновацій.

Венчурні фонди стають базою розвитку різних форм організа-
ції інноваційної діяльності, зокрема венчурних підприємств.
Венчурні підприємства — здебільшого невеликі за розмірами

фірми, які створюють однодумці, зокрема інженери, дослідники,
конструктори, менеджери, що мають досвід і навички проведення
дослідницької роботи, уміють збирати та аналізувати відповідну
інформацію, узагальнювати результати аналізу, виявляти тенден-
ції, закономірності перебігу процесів та обґрунтовувати певні рі-
шення. Такі підприємства є найбільш наближеними до іннова-
ційного прогресу і на перших етапах своєї діяльності можуть бу-
ти неприбутковими, доходи яких залежать від використання їхніх
розробок фірмами, що виробляють і реалізовують продукцію.
Успішне функціонування виробничих фірм через фінансові від-
носини неминуче забезпечує рентабельність і венчурних підпри-
ємств.

В умовах України основним завданням розвитку організацій-
них форм інноваційного підприємництва є насамперед досягнен-
ня балансу інтересів інноваційного і виробничого бізнесу. Це по-
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трібно вирішувати шляхом продуманої інноваційної політики і
диверсифікації сфери інноваційної діяльності. Форми власності,
диверсифікація інноваційного пошуку і виробництва неминуче
приводять до вироблення нових підходів в управлінні, адаптації
до змін конкурентного середовища, що впливає на зниження со-
бівартості виробництва продукції, зростання продуктивної відда-
чі праці і капіталу. Крім того, удосконалюватимуться форми ор-
ганізації інноваційних і виробничих підприємств.

Як зазначено в Господарському Кодексі України, інноваційне
підприємство (інноваційний центр, технопарк, технополіс, інно-
ваційний бізнес-інкубатор тощо) — підприємство (об’єднання
підприємств), що розробляє, виробляє і реалізує інноваційні про-
дукти і (або) продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому ви-
мірі перевищує 70 відсотків його загального обсягу продукції і
(або) послуг. Організаційно воно може бути сформоване у вигля-
ді інноваційного бізнес-інкубатора (центру, клубу), технопарку,
технополісу тощо.

Практика ринкових країн показує, що в результаті активізації
інноваційного бізнесу в економіці все більшу роль відіграє мале і
середнє підприємництво. З метою підтримки розвитку таких під-
приємницьких структур на етапі їх становлення у багатьох краї-
нах створюють бізнес-інкубатори.
Інноваційний бізнес-інкубатор — це інноваційне підприємст-

во, що має метою створення сприятливих умов для ефективної
діяльності малих інноваційних та виробничих підприємств, які
розробляють і поширюють нові технології, техніку, продукцію,
послуги. Здебільшого бізнес-інкубатори мають необхідну інфра-
структуру для організації підприємництва тими, хто виявив інте-
рес до інноваційно-виробничої діяльності, їм можуть надавати
приміщення, обладнання на певний період, консультації з еконо-
мічних, фінансових, юридичних питань, організовувати інформа-
ційне та рекламне забезпечення на пільгових засадах. Бізнес-
інкубатори мають можливість проводити експертизу інновацій-
них проектів, патентні дослідження, здійснювати пошук інвесто-
рів і навіть страхувати та гарантувати захист діяльності малих
підприємств.

Однією з найважливіших особливостей бізнес-інкубаторів є
те, що вони функціонують на засадах самофінансування і готу-
ють новостворені малі фірми працювати власне як фінансово са-
модостатні структури. Вони заінтересовані в тому, щоб малі ін-
новаційні та виробничі підприємства якомога швидше ставали
рентабельними, тобто прибутковими, оскільки сам інкубатор та-
кож може брати участь у привласненні частки прибутку малих
підприємств у перспективі. Зазвичай тривалість перебування но-
воутвореного підприємства під опікою бізнес-інкубатора обме-



Розділ 5. Організація діяльності підприємства 441

жується терміном три роки, якого, вважають, достатньо, щоб ма-
ле підприємство стало спроможним самостійно й ефективно фу-
нкціонувати.

Треба зазначити, що в Україні створено Київський інновацій-
ний бізнес-інкубатор, складовими якого є: управління бізнес-
інкубатора, координаційні органи для організації співпраці з міс-
цевими органами влади, самостійні центри, які забезпечують об-
слуговування інкубаційних підприємств, інкубаційні підприємст-
ва. В межах Київського інноваційного бізнес-інкубатора функці-
онують три типи підприємств:

 інкубаційні підприємства зі статусом самостійних структур,
які здійснюють інноваційне проектування, отримують необхідні
послуги та елементи інфраструктури на пільгових засадах на те-
риторії бізнес-інкубатора, але термін перебування в інкубаторі не
більше двох років;

 підприємства-донори, які підтримують розвиток і діяльність
інкубаційних підприємств за їх ініціативи, але вони незалежні і
перебувають за межами бізнес-інкубатора;

 самостійні підприємства-центри, які на пільгових засадах
надають здебільшого сервісні послуги інкубаційним підприємст-
вам, можуть розміщуватися в межах і поза межами бізнес-
інкубатора.

Київський приклад повторили у Львівській політехніці, в Івано-
Франківську. У першому створено інноваційний бізнес-інкуба-
тор, у другому — Українсько-канадський бізнес-центр, який до-
помагає створювати малі підприємства виробничого напряму.
Такого типу бізнес-центри чи бізнес-клуби є в багатьох обласних
центрах України.

Формування інноваційної інфраструктури в Україні у формі
бізнес-інкубаторів, бізнес-центрів, бізнес-клубів є необхідною
умовою для розвитку вищих інноваційно-організаційних форм —
технопарків і технополісів.
Технопарк як вища організаційна форма інноваційної діяльно-

сті, яка являє собою територіально відокремлений комплекс,
сформований на базі провідного університету чи академії. Він
здійснює наукове, кадрове та інформаційне обслуговування інно-
ваційної діяльності в його межах. До його складу входять й інші
наукові установи, промислові підприємства, інформаційні, об-
слуговуючі та виставкові приміщення, житловий сектор, транс-
портне обслуговування, зв’язок тощо. Як свідчить світовий до-
свід, комерціалізація науково-технічних розробок через технопа-
рки здійснюється в чотири рази швидше і у стільки ж разів деше-
вша, ніж коли це здійснюють традиційні наукові колективи. Го-
ловним завданням створення технопарків має бути впровадження
ринкових принципів співпраці наукових установ з виробничими
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підприємствами, комерціалізація науково-технічної діяльності,
прискорення впровадження наукових розробок у сфери виробни-
цтва товарів і надання послуг.

Технопарки за своєю організаційною і фінансовою сутністю є
досить складними структурними утвореннями. Для їх створення
потрібні чималі зусилля університетів, Національної академії на-
ук України, банків, корпорацій, уряду, місцевої влади. Науково-
дослідні та освітянські установи мають відігравати провідну роль
і бути творцями нових ідей та знань. В Україні на базі окремих
академічних, відомчих організацій та вищих навчальних закладів
діє вісім технологічних парків, зокрема на основі Національного
університету «Львівська політехніка», Національного технічного
університету «Київський політехнічний інститут»; Харківського
державного політехнічного університету, Харківського авіацій-
ного інституту, Одеського фізико-хімічного інституту. Практич-
ний досвід інноваційної діяльності цих технопарків ще малозна-
чний. Сукупний річний обсяг продукції вітчизняних технопарків
досяг 241 млн дол. США, що в 116 разів менше порівняно з од-
ним тільки технопарком Хсинчу (Тайвань). Середньорічний об-
сяг продукції на одного працівника у Хсинчу в 19 разів вищий,
ніж у технологічних парках України (відповідно 290 і 15,6 тис.
дол. США на особу).

Функціонування технопарків, які б впливали на розвиток ма-
лого інноваційного і виробничого напрямів, потребує адекватних
інституційних та економічних передумов, зокрема, відповідного
законодавства, державної підтримки, фінансових преференцій,
податкових пільг. Та найбільше необхідна впевненість у тому, що
тільки вітчизняні інноваційні структури спроможні зміцнити
економічний потенціал країни, підвищити довіру до малих інно-
ваційних підприємств та їх відповідальність за виконання інно-
ваційних проектів.

Світовий досвід свідчить, що інноваційний розвиток регіо-
нальних економік найбільш динамічно й усталено реалізується
з допомогою науково-індустріальних парків у вигляді техно-
полісів.
Технополіс — це спеціальне територіальне утворення міського

типу (місто, містечко, район міста), призначене для системно ор-
ганізованого кластера наукових індустрій, інновацій, наукових та
обслуговуючих організацій, а також для мешкання і відпочинку
їх працівників. Технополіс — це складніша від технопарку орга-
нізаційна інноваційна система. У технополісі розробляються і
реалізуються нові ідеї у вигляді наукомісткої комерційної проду-
кції та високих технологій, конкурентних на світових ринках.
Особлива цінність технополісу — синергічний ефект наукових і
технологічних розробок за рахунок концентрації інноваційного
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потенціалу, тісних зв’язків серед утворюючих технополіс юриди-
чних і фізичних осіб, їх взаємної підтримки.

Розмір територій, яку займає кожен технополіс — до 3000 га
(30 кв. км); кількість фірм, що його утворюють, звичайно складає
100—300 одиниць. Близько 40 % світової кількості технополісів і
технопарків розміщені в США. Здебільшого вони створені на ос-
нові Стенфордського, Масачусетського та Гарвардського універ-
ситетів. Стенфордський технополіс відомий як «Силіконова до-
лина» і в ньому працює понад 25 тис. науковців, конструкторів,
винахідників, програмістів, переважно у відомих компаніях
«Майкрософт» та «Інтел». Усього у США створено понад 80 на-
уково-технічних територій, в яких функціонують біля 300 техно-
парків і технополісів.

В останнє десятиріччя особливо бурхливий розвиток технопо-
лісів спостерігається в Тайвані, Південній Кореї, Китаї та інших
країнах Південно-Східної Азії. Технополіси створені в Австралії,
Південній Америці, Південній Африці. В Росії, де існує більше
65 наукових міст, держава планує до 2010 р. створити чотири
технополіси. Білорусія заявила про намір створити технополіс
аналогічно американській «Силіконовій долині». Усі без винятку
держави надають технополісам значні податкові пільги, стимули
та преференції.

Діяльність технополісів координує Всесвітня Асоціація Тех-
нополісів (WTA). WTA — міжнародна асоціація технополісів і
міст з науково-технологічним потенціалом, у яких головною
стратегією регіонального розвитку є наукова індустрія на основі
високих технологій. Вона створена у 1997 році. Місце розташу-
вання її штаб-квартири — Сеул, Південна Корея. WTA входить
до складу ЮНЕСКО. Дійсними, тобто повноправними членами
WTA є органи місцевої влади (муніципалітети міст), яких пред-
ставляють мери міст, де розташовані технополіси, університети і
виробничі структури, пов’язані з передовою наукою. Асоційова-
ними членами є дослідні інститути, університети та фірми (роз-
ташовані в межах території дійсних членів WTA), фахівці яких
працюють у сфері передової науки та технології. Рішення WTA
приймаються на її генеральних Асамблеях мерами міст — дійс-
них членів WTA.

Головні напрями статутної діяльності WTA такі: створення
міжнародного інформаційного обміну; організація спільних
досліджень; розвиток венчурного бізнесу; формування техно-
ринку асоціації заради сприяння трансферу технологій; коопе-
рування задля створення і розвитку технополісів та індустріа-
льних парків; створення віртуальної торгової експозиції (the
Cyber Trade Expo); просування спільних проектів дійсних чле-
нів асоціації.
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В Україні поки що не створено жодного технополісу. Проте
уже прийнято кілька законів щодо активізації інноваційної діяль-
ності та комплексну програму розвитку високих наукоємних тех-
нологій. Серед форм інноваційної діяльності названі також тех-
нополіси.

Усе зазначене вказує на те, що технополіси на основі науко-
вих індустрій є провідним інструментом, який вдало поєднує
економічні та соціальні чинники, тому технополіси набули мож-
ливостей потужного двигуна інноваційного розвитку регіонів.

18.4. Інноваційна політика підприємства

Управління сукупністю інноваційних процесів визна-
чає інноваційну політику підприємства, яка формується на основі
певних принципів і встановлює зв’язок між розвитком підприєм-
ства і напрямами його інноваційної діяльності.
Інноваційна політика — це сукупність пріоритетних напря-

мів і цільових завдань, засобів обґрунтування форм, методів і
регулюючих механізмів, спрямованих на створення взаємо-
пов’язаних систем і підсистем організаційного, ресурсного та
мотиваційного забезпечення, ініціювання і розвитку іннова-
ційних процесів.

Розроблення інноваційної політики є складним процесом. Він
потребує певної системності та логіки проведення. На рис. 18.2
зображено структурно-логічну модель формування інноваційної
політики підприємства.

Інноваційна політика підприємства має враховувати особли-
вості тієї галузі, до якої вона належить. Належність до певної га-
лузі значною мірою впливає на можливості стратегічного вибору,
зумовленого як рівнем конкурентоспроможності продукції на
світовому ринку, так і конкурентними позиціями підприємства на
внутрішньому ринку.

Інноваційна стратегія займає особливе місце в системі страте-
гічного планування, оскільки саме вона визначає напрями пода-
льшого розвитку технічної та технологічної бази виробництва,
розробку нових продуктів, економічний ефект від впровадження
яких і буде визначати фінансовий стан підприємства в майбут-
ньому. Інноваційна стратегія є основою постійного розвитку всіх
сфер виробничої діяльності.

В. М. Аньшин трактує інноваційну стратегію як спосіб реалі-
зації цільового інноваційного рівня розвитку економічної систе-
ми, що включає характер розвитку і перерозподілу ресурсів між
альтернативними траєкторіями інноваційного розвитку.
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ЖИТТЄВИЙ  ЦИКЛ  ІННОВАЦІЙ

Інноваційні стратегії підприємства

ІННОВАЦІЙНА
ПОЛІТИКА

Принципи
формування

Методи
формування

та регулювання

СКЛАДОВІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Експлерентна Патієнтна Комутантна Віолентна

Науково-
технологічна

Структурно-
організаційна

Операційна

ІнвестиційнаМаркетингова

Інноваційний потенціал
галузі (регіону)

Наступальна Захисна Імітаційна Залежна Стратегія
нішіТрадиційна

Рис. 18.2. Структурно-логічна модель формування
інноваційної політики підприємства

Інноваційна стратегія — вираження цілей перспективного ро-
сту підприємства, що реалізується через взаємозв’язані дії щодо
виявлення пріоритетів в інноваційній сфері та їх досягнення. На-
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слідком цих дій є нова позитивна якість виробництва та управ-
ління.

Важлива характеристика інноваційної стратегії — визначення
її ролі та функції в перспективному розвитку підприємства. Інно-
ваційна стратегія дає змогу конкретизувати цілі, методи і засоби
впровадження новин різного типу, сферу їх застосування, мож-
ливості диверсифікації виробництва, оцінити доцільність удо-
сконалення раніше освоєних продуктів і процесів, виявити реаль-
ні інноваційні можливості підприємства в даний момент і в пер-
спективі з урахуванням сучасного стану і прогнозованої динамі-
ки розвитку економіки в цілому.

На початковому етапі формування інноваційної стратегії під-
приємству необхідно визначити її тип. За класифікацією Фрідма-
на є шість типів інноваційних стратегій підприємства: наступаль-
на, захисна, імітаційна, залежна, традиційна і «стратегія ніші».
Наступальна інноваційна стратегія охоплює активні НДДКР,

орієнтовані на маркетинг, злиття і поглинання підприємств.
Захисна інноваційна стратегія відбиває реакцію підприємства

на дії конкурентів і побічно — на потреби та поведінку споживачів.
Імітаційна інноваційна стратегія підприємства пов’язана з

копіюванням технології виробництва продукції фірм-піонерів і
передбачає придбання ліцензії для виробництва такого продукту.
Залежна інноваційна стратегія відзначається тим, що харак-

тер інноваційних змін на підприємстві залежить від політики
провідних фірм галузі, які домінують у коопераційних зв’язках.
Традиційна інноваційна стратегія означає відсутність техно-

логічних змін на підприємстві. На таких підприємствах закріп-
люються певні інноваційні форми на тривалий період їх життєво-
го циклу
Стратегія ніші — це інноваційна стратегія, яка пов’язана з

використанням нової інформації і нових можливостей, які вини-
кають у зовнішньому середовищі.

Формування інноваційної політики слід здійснювати на основі
певних принципів, які мають відображати загальний, системний
підхід до управління інноваційними процесами на підприємстві,
окреслювати межі інноваційної діяльності.

До принципів формування інноваційної політики належать:
стратегічна орієнтація; задоволення ринкових потреб; насліду-
вання цілей організації; планомірність; комплексність; інформа-
ційна підтримка.

Інноваційна політика підприємства має визначати напрями
його змін відповідно до вимог зовнішнього середовища, окрес-
лювати коло можливих інноваційних рішень, формувати іннова-
ційні завдання залежно від типу обраної стратегії, створювати
умови для оперативної реалізації інновацій.
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Залежно від характеру залучення до інноваційного процесу та
підходу до вибору інновацій інноваційна політика поділяється на
чотири види: експлементарну, патієнтну, комутантну і віолен-
тну (вибір виду інноваційної політики залежить від характеру
інноваційної діяльності, яку ведуть відповідні категорії підпри-
ємств).

Реалізація інноваційної політики можлива за умови прийняття
виважених управлінських рішень стосовно діяльності певних фу-
нкціональних служб підприємства. Так, своєчасне розпізнавання
нових вимог забезпечується кваліфікованими маркетинговими
дослідженнями, за результатами яких визначаються напрями ін-
новаційних змін і окреслюються завдання у сфері науково-
технологічних робіт. Належне виконання їх можливе за умов на-
явності висококваліфікованого персоналу відповідної спеціаліза-
ції та продуманої системи мотивації. Виконувані роботи слід фі-
нансувати у розмірах, достатніх для їх проведення на сучасному
рівні, що потребує значних інвестицій як на стадії розроблення
новації, так і на стадії її впровадження. Зважаючи на це, іннова-
ційна політика має містити такі складові: маркетингову, науково-
технологічну, структурно-організаційну, операційну, інвестиційну.

Інноваційна діяльність підприємств є прогресивною формою
їх розвитку, яка дає змогу досягти довгострокових конкурентних
переваг, підвищити науково-технічний рівень виробництва та
ефективність використання ресурсів підприємства. Але іннова-
ційний розвиток будь-якого підприємства залежить від можливо-
стей інвестиційної підтримки інновацій. Тому інвестиційна скла-
дова посідає особливе місце серед складових інноваційної полі-
тики підприємства.

Інвестиційна підтримка інноваційної діяльності підприємств
залежить від специфіки об’єкта інвестування — інновації. Наяв-
ність власних коштів підприємства, доступ до джерел інвести-
ційних ресурсів для фінансування інновацій, наявність і заінтере-
сованих інвесторів у реалізації інновацій є найважливішими фак-
торами успіху в інноваційному розвитку підприємства. За оцін-
ками фахівців, норма прибутку для підприємств, що виконують
дослідження і наукові розробки, становить у середньому 20—30 %.
Норма прибутку від інвестицій в інновації для всього суспільства
в цілому значно вища завдяки зовнішнім ефектам і складає в се-
редньому від 30 % до 80 %, а для окремих інвестицій може дося-
гти і 400 %, що характеризує їх як високоприбуткові.

У розвинутих країнах система інвестиційної підтримки інно-
ваційної діяльності підприємств характеризується наявністю
множинності джерел надходження коштів. Вибір джерел фінан-
сування інновацій залежить від розміру і типу підприємства, що
реалізує інновації; фінансового стану суб’єкта господарювання;
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ступеня залежності підприємства; рівня диверсифікованості дія-
льності (ступеня спеціалізації його інноваційної діяльності); ра-
дикальності інновації; розміру і характеру потенційного ефекту
від реалізації інновації; рівня ризику, пов’язаного з упроваджен-
ням результатів інноваційної діяльності; резерву часу на освоєн-
ня інновації.

18.5. Оцінювання результативності
інноваційної  діяльності підприємств

Локальні і глобальні нововведення різної спрямова-
ності можуть забезпечувати максимально можливий вплив на ви-
робництво, якщо підприємство використовує їх постійно та сис-
темно. Оцінювання ефективності цих заходів є важливим, але
такий підхід недостатній для визначення ступеня впливу ново-
введень організаційно-технічного характеру на результативність
діяльності підприємств. Ось чому необхідно знати конкретну ме-
тодику виявлення інтегрованого впливу певної сукупності ново-
введень на ключові показники виробничо-господарської діяльно-
сті підприємств за той чи інший проміжок часу. У зв’язку з цим
можна використовувати загальний методичний підхід, суть якого
зводиться до обчислення за спеціальними формулами основних
показників, що характеризують економічну ефективність тієї чи
тієї сукупності запроваджених упродовж року (кількох років) но-
вих технічних та організаційних рішень. Зокрема варто обчислю-
вати такі техніко-економічні показники:

• приріст обсягу виробленої продукції за рахунок технічних і
організаційних нововведень:

100B

в.п

1
пвт.о.н

в.п ⋅=∆
V
LV ,  (18.1)

де вL  — чисельність вивільнених працівників за рахунок техніч-
них і організаційних нововведень, осіб;

1
пB  — продуктивність праці в розрахунковому році (періоді),

тис. грн/особу;
в.пV  — обсяг виробленої продукції в розрахунковому році (пе-

ріоді), тис. грн;
• приріст продуктивності праці:
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1
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де 1
пI  — темп загального зростання продуктивності праці в роз-

рахунковому році (періоді), %;
1L  — фактична чисельність персоналу в розрахунковому році,

осіб;
0
пB  — продуктивність праці в базовому році (періоді), тис.

грн/особу;
• приріст фондоозброєності праці:

100
)(

Ф
0

в
1

осн1т.о.н ⋅
+

−=∆
fLL

If f ,  (18.3)

де 1
fI  — темп зростання фондоозброєності праці в розрахунко-

вому році (періоді), %;
ocнФ  — вартість основних виробничих фондів у розрахунко-

вому році, тис. грн;
0f  — фондоозброєність праці в базовому році (періоді), тис.

грн/особу;
• приріст фондовіддачі:

( )
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100
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де FI  — темп зміни фондовіддачі за розрахунковий рік (пері-
од), %;

0F  — фондовіддача в базовому році (періоді), грн;
• частка економії від упровадження технічних та організа-

ційних нововведень у загальних витратах на виробництво проду-
кції, %:
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DLer ,  (18.5)

де 1D  — середня заробітна плата одного працівника у розрахун-
ковому році (періоді), тис. грн;

1P  — загальна сума прибутку у тому ж році (періоді), тис. грн;
• приріст рентабельності виробництва:

( )
вир

т.о.н
в.п

1
1т.о.н 100100

Ф
⋅∆−

−=∆
VPRR ,  (18.6)

де 1R  — рівень рентабельності виробництва в розрахунковому
році (періоді), %;

вирФ  — загальна вартість виробничих фондів у розрахунково-
му році, тис. грн.

Умовний приклад розрахунків наведено в табл. 18.2.
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Таблиця 18.2
ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТКИ ПРИРОСТУ ОСНОВНИХ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ

ПОКАЗНИКІВ ЗА РАХУНОК ЗАПРОВАДЖЕНИХ УПРОДОВЖ РОКУ
(кількох років) НОВИХ ТЕХНІЧНИХ І ОРГАНІЗАЦІЙНИХ РІШЕНЬ

Період
Показник

базисний розрахун-
ковий

1. Загальна чисельність працівників підприємства, осіб 80 60

2. Чисельність робітників, осіб 65 50

3. Обсяг виробництва продукції, тис. грн 32 000 36 000

4. Продуктивність праці, тис. грн 400 600

5. Чисельність вивільнених працівників за рахунок тех-
нічних і організаційних нововведень, осіб 80 – 60 = 20 х 20

6. Приріст обсягу виготовленої продукції, %

100
00036
60020

⋅
⋅ х 33,33

7. Приріст продуктивності праці, %

100
400)2060(

00036100
400
600

⋅
⋅+

−⋅ х 37,5

8. Основні фонди за відновною вартістю, тис. грн 10 000 10 900

9. Оборотні фонди, тис. грн 2000 3100

10. Загальна вартість основних та оборотних фондів,
тис. грн 12 000 14 000

11. Приріст фондоозброєності праці, %
141,7 % – 109 %

100
85,153)1550(

90010100
85,153

218
⋅

⋅+
−⋅

х 32,7

12. Приріст фондовіддачі, %
103,13 % – 68,81 %

2,390010
)33,33100(000360100

2,3
3,3

⋅
−⋅

−⋅
х 34,32

13. Середня заробітна плата одного працівника у розра-
хунковому році (періоді), тис. грн х 30

14. Загальна сума прибутку у розрахунковому році (пе-
ріоді), тис. грн х 9000
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Закінчення табл. 18.2
Період

Показник
базисний розрахун-

ковий

15. Частка економії від упровадження технічних та ор-
ганізаційних нововведень у загальних витратах на ви-
робництво продукції, %

100
900000036

3020
⋅

−
⋅

х 2,22

16. Приріст рентабельності виробництва, %
64,29 % – 42,86 %

00014
)33,33100(9000100

00014
9000 −⋅

−⋅
х 21,43

Зроблені за таким методичним підходом розрахунки середніх
показників свідчать про істотний вплив технічних та організацій-
них нововведень на ефективність виробництва на підприємствах
різних галузей народного господарства України.

За загальної помітної тенденції постійного зниження фондовід-
дачі техніко-організаційні нововведення забезпечують значне під-
вищення цього показника (приблизно на 18 %). У зіставленні із за-
гальною позитивною динамікою показників витрат на виробництво
(собівартості продукції) і рентабельності виробництва, темпи їх,
відповідно, зниження і збільшення цих показників, зумовлені орга-
нізаційно-технічними чинниками, були майже у 1,5–2 рази вищими.
При цьому частки зміни розрахункових показників під впливом
технічних та організаційних нововведень становили в середньому
відповідно 62–63 і 37–38 відсотків загальної позитивної їх динаміки.
Оцінювання ефективності технічних та організаційних ново-

введень. До груп технічних новин і нововведень, стосовно яких
визначаються й оцінюються економічна та інші види ефективно-
сті, належать створення, виробництво та використання нових або
модернізація (поліпшення експлуатаційних характеристик) наяв-
них засобів праці (машин, устаткування, будівель, споруд, пере-
давальних пристроїв), предметів праці (сировини, матеріалів, па-
лива, енергії) і споживання (продукції для безпосереднього задо-
волення потреб населення), технологічних процесів, включаючи
винаходи й раціоналізаторські пропозиції.

Єдиним узагальнюючим показником економічної ефективності
будь-якої групи технічних нововведень служить економічний
ефект, що характеризує абсолютну величину перевищення вартіс-
ної оцінки очікуваних (фактичних) результатів над сумарними ви-
тратами ресурсів за певний розрахунковий період. Залежно від кола
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розв’язуваних завдань величину економічного ефекту можна і треба
обчислювати в одній із двох форм — народногосподарський (зага-
льний ефект за умовами використання нововведень) і внутрішньо-
господарський (ефект, одержуваний окремо розробником, виробни-
ком і споживачем технічних новин або нововведень).
Народногосподарський економічний ефект визначається через

зіставлення результатів від застосування технічних нововведень і
всіх витрат на їх розроблення, виробництво і споживання; він
відбиває ефективність тієї чи тієї групи технічних нововведень з
погляду їх впливу на кінцеві показники розвитку економіки країни.

Внутрішньогосподарський (комерційний) економічний ефект,
що обчислюється на окремих стадіях відтворювального циклу
«наука—виробництво—експлуатація (споживання)», дає змогу
оцінювати ефективність певних технічних новин і нововведень з
огляду на ринкові економічні інтереси окремих науково-дослід-
них (проектно-конструкторських) організацій, підприємств-про-
дуцентів і підприємств-споживачів. Перша форма економічного
ефекту як оцінний показник використовується на стадіях обґрун-
тування доцільності розроблення та наступної реалізації нових
технічних рішень і вибору найліпшого варіанта таких, а друга —
у процесі реалізації новин (нововведень), коли вже відомі ціни на
нову науково-технічну продукцію та обсяги її виробництва. Незва-
жаючи на відмінності між двома формами виразу економічного
ефекту нг(вг)E T  (народногосподарського — індекс нг , внутрішньогос-
подарського — індекс вг ), способи їх обчислення є ідентичними;
вони визначаються як різниця між результатами (продукцією, робо-
тою, послугами у вартісній оцінці) і витратами на створення чи на-
дання таких за певний розрахунковий період T, тобто

TTT BPEнг(вг) −= .  (18.7)
Алгоритм обчислення народногосподарської економічної ефе-

ктивності технічних нововведень зображено на рис. 18.4.
Оскільки розрахунковий період має значну тривалість, то ре-

зультати й витрати за кожний його рік треба визначати з ураху-
ванням чинника часу, тобто зводити до одного моменту часу —
розрахункового року за допомогою спеціального коефіцієнта зве-
дення ik , що обчислюється за формулою:

tt
nik −+= pE )1( ,  (18.8)

де nE  — норматив зведення різночасних витрат і результатів
)1,0=n(E ;

pt  — розрахунковий рік;
t  — рік, за який витрати і результати зводяться до розрахун-

кового року.
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Рис. 18.3. Алгоритм обчислення
народногосподарської ефективності

технічних нововведень

Абсолютні значення розрахованих за цією формулою коефіці-
єнтів iK  наведено в табл. 18.3.

З урахуванням чинника часу народногосподарський економі-
чний ефект від технічних нововведень дорівнює:

( )∑
=

−=
k

n
iТ k

t

tt
tt BPE ,  (18.9)

де tt BP −  — вартісна оцінка відповідно результатів і витрат у t-
му році розрахункового періоду;

nt , kt  — відповідно початковий і кінцевий роки розрахунко-
вого періоду.



Економіка підприємства454

Таблиця 18.3
АБСОЛЮТНІ ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ЗВЕДЕННЯ iK
ДЛЯ ВІДПОВІДНИХ РОКІВ t  РОЗРАХУНКОВОГО ПЕРІОДУ

Кількість років,
що передують розрахунковому Ki

Кількість років,
що йдуть за розрахунковим Ki

10 2,5937 1 0,9091
9 2,3579 2 0,8264
8 2,1436 3 0,7513
7 1,9487 4 0,6830
6 1,7716 5 0,6209
5 1,6105 6 0,5645
4 1,4641 7 0,5132
3 1,3310 8 0,4665
2 1,2100 9 0,4241
1 1,1000 10 0,3855
0 1,0000 15 0,2394

Початковий рік розрахункового періоду — це рік початку фі-
нансування розроблення технічних новинок, включаючи прове-
дення наукових досліджень. Кінцевим роком розрахункового пе-
ріоду заведено вважати момент завершення всього життєвого ци-
клу технічного нововведення, що охоплює розроблення, освоєння
виробництвом і використання в народному господарстві. Він мо-
же визначатись нормативними (очікуваними) строками оновлен-
ня продукції або засобів праці з урахуванням їх техніко-еконо-
мічного старіння.
Загальні результати технічних нововведень визначаються як

сума основних ( oPt ) і супровідних ( cPt ) результатів:
co PPP ttT += .  (18.10)

Основні результати обчислюються за формулами:
● для засобів тривалого користування —

tttt WV ⋅⋅= ЦPo ;  (18.11)

● для нових предметів праці —

t

t
tt D

V
⋅= ЦPo ,  (18.12)

де tЦ  — ціна одиниці продукції (з урахуванням ефективності її
застосування), що її виробляють за допомогою нових засобів
праці або предметів праці в t-му році;
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tV  — обсяг застосування нових засобів праці або предметів
праці в t-му році;

tW  — продуктивність засобів праці в t-му році;
tD  — витрата предметів праці на одиницю продукції, що ви-

готовляється з використанням цих предметів в t-му році.
До супровідних результатів належать додаткові економічні

результати в різних сферах народного господарства (наприклад,
запровадження нових видів транспортних засобів може зумовити
додаткову економію на складах та перевалочних базах завдяки
скороченню запасів вантажів, а використання нових засобів ав-
томатизації — зменшення обсягу незавершеного виробництва
тощо), а також результати економічного оцінювання соціальних і
екологічних наслідків реалізації технічних нововведень. Вартісну
оцінку останніх можна дістати, користуючись формулою:

∑
=

α=
n

1

cP
j

jtjtt R ,  (18.13)

де cPt  — вартісна оцінка соціальних і екологічних результатів
використання технічних нововведень в t-му році;

jtR  — величина j-го результату (в натуральних вимірниках) з
урахуванням масштабу його впровадження в t-му році;

jtα  — вартісна оцінка одиниці j-го результату в t-му році;
n  — кількість показників, що враховуються за визначення

впливу технічного нововведення на соціальну сферу й навколи-
шнє середовище.
Сумарні витрати на реалізацію технічного нововведення за

розрахунковий період включають витрати на виробництво та ви-
користання продукції, тобто

виквир BBB TTT += .  (18.14)
При цьому витрати як на виробництво, так і на використання

продукції (без урахування витрат на придбання продукції) обчис-
люються однаково:

( )∑
=

−+=
k

n

t

tt
ttt iT kKC ЛB (вик)вир ,  (18.15)

де tC  — поточні витрати на виробництво (використання) проду-
кції в t-му році без урахування амортизаційних відрахувань на
реновацію;

tK  — одночасні витрати на виробництво (використання) про-
дукції в t-му році;

tЛ  — залишкова вартість (ліквідаційне сальдо) основних фо-
ндів, що вибувають в t-му році.
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До складу поточних включаються витрати, що враховуються
згідно з чинним на підприємствах порядком калькулювання собі-
вартості продукції, а до одночасних — капітальні вкладення та
інші витрати одномоментного характеру. Зокрема, до них відно-
сять витрати на: науково-дослідні, конструкторсько-технологічні
і проектні роботи; освоєння виробництва і доопрацювання дослід-
них зразків продукції; придбання устаткування, його транспорту-
вання, монтаж і налагодження; спорудження нових або реконст-
рукцію діючих будівель та інших елементів нерухомих основних
фондів і об’єктів соціальної інфраструктури; поповнення оборот-
них коштів, котре пов’язане з реалізацією технічного нововве-
дення; кошти, потрібні для запобігання негативним соціальним,
екологічним та іншим наслідкам.

Наявність народногосподарського економічного ефекту від
того чи того технічного нововведення не завжди свідчить про до-
цільність його використання. Таке може трапитись у разі, коли
економічно вигідне для народного господарства в цілому нове
технічне рішення призводить до погіршання певних економічних
показників діяльності окремих наукових організацій або підпри-
ємств, причетних до відтворювального циклу «наука—виробниц-
тво—експлуатація (споживання)». Тому необхідно завжди визна-
чати не лише загальну величину економічного ефекту, а й ту його
частку, яку має одержати кожний з учасників процесу створення
й реалізації технічного нововведення, тобто обчислювати внут-
рішньогосподарський (комерційний) економічний ефект.

За умов функціонування ринкових економічних відносин між
контрагентами виробництва для оцінювання внутрішньогоспо-
дарського (комерційного) економічного ефекту від створюваних
технічних новин і використовуваних технічних нововведень мо-
жна застосовувати показник прибутку, що залишається в розпо-
рядженні підприємства (наукової організації). Його обчислюють
за формулою:

tttt HCPП −−= ,  (18.16)

де tП  — прибуток, що залишається в розпорядженні підприємст-
ва (наукової організації) в t-му році;

tP  — виручка від реалізації продукції науково-технічного або
виробничо-технічного (споживчого) призначення в t-му році за
ринковими (іншими застосовуваними) цінами;

tC  — собівартість продукції в t-му році;
tH  — загальна сума податків та виплат з балансового прибут-

ку підприємства (наукової організації) в t-му році.
З метою глибшого економічного аналізу ефективності техніч-

них новин (нововведень) варто обчислювати й оцінювати також
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інші похідні вимірники — коефіцієнт ефективності одночасних
витрат (внутрішню норму ефективності), строк їх окупності тощо.

За сучасних умов розбудови соціально орієнтованої економіки
стає можливим і необхідним принципово новий підхід до визна-
чення ефективності технічних новин і нововведень. Його суть
полягає у визнанні безумовної пріоритетності критеріїв соціаль-
ної ефективності й екологічної безпеки об’єктів технічних новин
і нововведень щодо критерію економічної ефективності. Проце-
дурний механізм зіставлення й вибору найліпшого з можливих
варіантів технічних новин (нововведень) здійснюється у певній
послідовності.

● По-перше, проводиться ранжирування цілей розроблення,
виробництва й використання об’єктів технічних новин; до вищо-
го рангу відносять соціальні цілі та вимоги екологічної безпеки,
до нижчого — максимізацію економічної ефективності.

● По-друге, можливі варіанти технічних новин однакового
функціонального призначення проходять перевірку на відповід-
ність соціальним цілям і вимогам екологічної безпеки, що їх за-
фіксовано в державних і міжнародних стандартах, а також у ці-
льових нормативах соціального характеру, — якщо новини не
відповідають таким цілям і вимогам, то вони мають бути відхи-
лені незалежно від рівня їх економічної ефективності.

● По-третє, на завершальній стадії процесу порівняння й ви-
бору треба розглядати тільки соціально й екологічно допустимі
(і в цьому розумінні — ефективні) варіанти технічних новин чи
нововведень; найліпший із них визначається вже за економічним
критерієм.

З огляду на особливості оцінювання ефективності всю сукуп-
ність нових організаційних рішень можна умовно поділити на дві
групи: організаційні нововведення, здійснення яких потребує пе-
вних (нерідко істотних) додаткових одночасних витрат (капіта-
льних вкладень), і ті, що не потребують додаткових інвестицій.

Визначення й оцінювання економічної ефективності організа-
ційних нововведень, що належать до першої групи (наприклад,
організація нових спеціалізованих або комбінованих виробництв;
концентрація виробництва на діючому підприємстві, що веде до
необхідності його розширення, реконструкції або технічного пе-
реозброєння) здійснюються так само, як і нових технічних рі-
шень. Водночас слід ураховувати одну важливу обставину — до
складу поточних витрат треба включати додатково транспортні
витрати, а також втрати сировини (матеріалів) і готової продукції
за їх транспортування і зберігання.

Ефективність безвитратних нових організаційних рішень (зок-
рема запровадження бригадної або іншої прогресивної форми
організації та оплати праці; удосконалення окремих елементів
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господарського механізму — структур управління, систем плану-
вання й фінансування тощо; створення нових ринкових структур)
визначають здебільшого на підставі обчислення економії поточ-
них витрат, зумовленої здійсненням таких нововведень. У кож-
ному конкретному випадку необхідно точно окреслювати коло
показників для оцінювання ефективності тієї чи тієї групи безви-
тратних організаційних рішень.

Питання для самоконтролю:

18.1. Суттєво-змістова характеристика і взаємодія різних
видів інноваційних процесів (новин, нововведень).
18.2. Особливості державного регулювання інноваційної
діяльності в Україні.
18.3. Інноваційна політика підприємства: поняття та стру-
ктурно-логічна модель.
18.4. Сучасні організаційні форми інноваційної діяльності.
18.5. Передумови розвитку венчурного бізнесу в Україні.
18.6. Стратегія інноваційного розвитку підприємства: суть
і види.
18.7. Відбір та методики обчислення показників для вияв-
лення впливу нововведень на економіку підприємства.
18.8. Методика визначення ефективності технічних новин
(нововведень) і можливості її вдосконалення.
18.9. Методичні підходи до визначення ефективності ор-
ганізаційних та інших нововведень.
18.10. Інноваційна модель розвитку різногалузевих підпри-
ємств України: об’єктивна необхідність, змістова характе-
ристика та напрями практичної реалізації.
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Тема 19

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА
ТА ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВА

Ключові
поняття
і терміни

 техніко-технологічна база (ТТБ);
 підтримка техніко-технологічної бази;
 форми розвитку техніко-технологічної бази;
 технологічні уклади;
 технічний рівень виробництва;
 технічний розвиток підприємства;
 економічне управління технічним розвитком;
 лізинг як форма оновлення технічної бази;
 виробнича потужність підприємства;
 проектна потужність;
 резервна потужність;
 концентрація виробництва;
 спеціалізація виробництва;
 кооперування діяльності;
 комбінування;
 конверсія;
 диверсифікація.

19.1. Техніко-технологічна база підприємства

Можливості випуску продукції (надання послуг) за
обсягом та якістю, які відповідають вимогам ринку, вирішальною
мірою залежать від рівня розвитку техніко-технологічної бази
підприємства.
Техніко-технологічна база підприємства виробничої сфери —

системна сукупність найактивніших елементів виробництва,
яка визначає технологічний спосіб одержан-
ня продукції (надання послуг), здійснюваний
за допомогою машинної техніки (устатку-

вання, приладів, апаратів), різноманітних транспортних, пере-
давальних, діагностичних та інформаційних засобів, організо-
ваних у технологічні системи виробничих підрозділів і підпри-
ємства в цілому.

Техніко-технологічна база кількісно й якісно відрізняється від
основних виробничих засобів підприємства.

До складу технічного компонента бази входять лише ті види
знарядь і засобів праці, які беруть безпосередню участь у реалі-
зації виробничих технологій. Це дає можливість: по-перше, виок-

Сутнісна
характеристика
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ремлювати особливі сукупні характеристики, що випливають з
об’єктивно необхідного техніко-технологічного розвитку вироб-
ництва; по-друге, виявляти взаємозв’язки, пріоритети, чинники і
способи оновлення та підвищення ефективності системного фун-
кціонування технологічних процесів і відповідної їм виробничої
техніки.

Технологічна складова техніко-технологічної бази являє со-
бою застосовувану на підприємстві технологію як засіб і процес
отримання та переробки продуктів природи, сировини і матеріа-
лів у предмети споживання та засоби виробництва.

Технології виробництва постійно еволюціонують і кожний
етап їх розвитку визначається як технологічний уклад. Заведе-
но виділяти шість технологічних укладів, серед яких перший і
другий характеризують технології минулого (визначальні їх
ознаки — механізація текстильної промисловості та викорис-
тання парового двигуна, відповідно), а інші — нині застосову-
вані технології.

Третій технологічний уклад, який сформувався на початку
ХХ ст., визначається домінуванням електродвигунів, універса-
льних технологій обробки конструкційних матеріалів, розвит-
ком машинобудування і чорної металургії; основним джерелом
енергії цього укладу є вугілля. Четвертий технологічний уклад
в розвинутих країнах підійшов до межі своїх можливостей у
80-х роках минулого століття. Він характеризується розвитком
органічної хімії, полімерних матеріалів, автоматизацією осно-
вних технологічних процесів, переходом на нафтове енерго-
споживання. Третій та четвертий уклади класифікують як тра-
диційні.

У сучасних умовах переважає п’ятий технологічний уклад,
ознаками якого є бурхливий розвиток мікроелектроніки, інфор-

маційних технологій і комунікацій, гнучка
автоматизація, комбіноване застосування
конструкційних матеріалів із заданими влас-
тивостями, використання природного газу як
основного енергоносія. Поступово проявля-
ються ознаки шостого технологічного укладу,

який має стати домінуючим з другої чверті ХХІ ст., і полягає в
широкому використанні штучного інтелекту, біо- і космічних
технологій, генної інженерії, тонкої хімії, інтегрованих надшвид-
кісних транспортних систем, безпечної ядерної та природної ене-
ргії. П’ятий і шостий уклади класифікуються як прогресивні.

Загальна характеристика техніко-технологічної бази підпри-
ємства передбачає виокремлення складників її структури, що по-
казано на рис. 19.1.

Складові
техніко-

технологічної
бази та тенденції

її розвитку
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Операції видо-
бутку, обробки,
переміщення,

складування, кон-
тролю та інших

складових
виробничого
процесу

Сукупність
способів
і прийомів
переробки
ресурсів

та одержання
готової
продукції

Комплекс
технологічної
документації
загального

і спеціального
призначення

Застосовувані технології
(технологічні процеси)

Застосування
інноваційного
оновлення
та об’єкти

інтелектуальної
власності

Енергетична база
(сукупність

установок і мереж
для забезпечення
виробництва всіма
видами енергії)

Виробничі машини
та устаткування,
транспортно-пере-
міщуючі машини

й засоби

Технічна база
інформаційних
процесів (інфор-
маційно-обчислю-
вальна техніка й
засоби зв’язку)

Техніко-технологічна
база виробництва

Технологічна складова

Технічна складова

Рис. 19.1. Структурна характеристика
техніко-технологічної бази підприємства

На сучасному етапі трансформації суспільного виробництва
об’єктивно мають місце певні тенденції поступального розвитку
техніко-технологічної бази підприємств виробничої сфери. Ви-
значальними з них є:

1) підвищення наукомісткості засобів праці, рівня фундамен-
тальності втілюваних у них знань;
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2) зростання масштабів і розширення спектра застосування
сучасного мікроелектронного устаткування;

3) перетворення засобів праці на технічну цілісність вищого
порядку;

4) трансформація техніко-технологічних засобів у все універ-
сальніші системи;

5) поглиблення інтеграції окремих елементів техніко-техноло-
гічної бази та організаційно-управлінських компонентів вироб-
ництва;

6) підвищення ступеня автоматизації техніки й технічних сис-
тем, поступовий перехід до гнучкої автоматизації виробництва,
зумовленої його кількісним урізноманітненням і зменшенням се-
рійності;

7) формування інноваційних виробничих систем нового поко-
ління та застосування адекватних інноваційних моделей господа-
рювання і методів управління.

Ці тенденції якісної зміни техніко-технологічної бази виро-
бництва визначають ті основні вимоги, які треба враховувати
за формування технічного базису підприємства, що відповідає
прогресивним технологічним укладам — п’ятому і шостому.
Детальнішу характеристику переваг підприємств, функціону-
ючих на основі прогресивних технологічних укладів, подано в
табл. 19.1.

Підприємства формують техніко-технологічну базу не тільки
на засадах відомих способів виробництва й активів, вони також є
продуцентами технологічних процесів. При цьому місце підпри-
ємства в системі створення та використання технологій визнача-
льною мірою зумовлює його роль у системі суспільного розвит-
ку. Найпередовішими, орієнтованими на майбутнє, і найважли-
вішими для розвитку країни, є підприємства, що розробляють
нові технологічні принципи і реалізують їх. Друге місце посіда-
ють підприємства, що доводять ці принципи до рівня промисло-
вих технологій, які можуть бути застосованими у виробництві.
Третє місце займають підприємства, що купують розроблені тех-
нології і виробляють на їх основі товар. Переважання в народно-
му господарстві тих чи інших підприємств в остаточному підсу-
мку визначає рівень його розвитку і благополуччя населення
країни.
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19.2. Управління техніко-технологічною
базою підприємства

Техніко-технологічна база підприємства є фундамен-
тальною основою його технічного розвитку, який ґрунтується на
загальновиробничих пріоритетних напрямах науково-технічного
прогресу. Вони полягають у такому.
У сфері технологій — це, по-перше, перехід до малостадійних

процесів через поєднання в одному технологічному агрегаті кіль-
кох операцій, що раніше виконувалися окремо;
по-друге, забезпечення в нових технологічних
системах мало- або безвідходного виробницт-
ва; по-третє, підвищення рівня комплексності
автоматизації виробництва на засадах застосу-

вання систем машин і технологічних ліній; по-четверте, викорис-
тання в нових технологічних процесах засобів мікроелектроніки,
робототехнічних комплексів, що дає змогу досягати динамічні-
шої гнучкості виробництва; по-п’яте, управління технологічними
процесами на базі їх комплексної автоматизації за допомогою
комп’ютерної техніки.
У сфері техніки — це застосування багатоопераційних верс-

татів з числовим програмним управлінням, робототехнічних і ро-
торно-конвеєрних комплексів, а також використання нових син-
тетичних, композиційних, керамічних, надчистих матеріалів із
заданими властивостями.
Технічний розвиток відображає процес формування та вдос-

коналення техніко-технологічної бази підприємства, що має бути
постійно зорієнтованим на кінцеві результати його виробничо-
комерційної діяльності. Як об’єкт організаційно-економічного
управління охоплює різноманітні форми, які мають відображати
відповідні стадії процесу розвитку виробничого потенціалу і за-
безпечувати просте та розширене відтворення основних засобів
підприємства. Із сукупності форм технічного розвитку доцільно
виокремлювати такі, що характеризують, з одного боку, підтри-
мування техніко-технологічної бази підприємства (просте відтво-
рення), а з другого — її безпосередній розвиток (розширене від-
творення) з метою удосконалення й нарощування виробництва
(рис. 19.2).

Оцінювання техніко-технологічної бази проводиться інже-
нерними службами підприємства постійно з метою забезпе-
чення її відповідності завданням випуску кінцевої продукції у
необхідній кількості і з запрограмованими параметрами якості.
У процесі оцінювання використовується певна система показ-
ників, які відбивають ступінь технічної оснащеності праці пер-

Характеристика
розвитку
техніко-

технологічної бази
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соналу, рівень прогресивності застосовуваної технології, тех-
нічний рівень виробничого устаткування, рівень механізації та
автоматизації основного й допоміжного виробництва. Найваж-
ливіші й найтиповіші для всіх підприємств (незалежно від га-
лузевої належності та видів діяльності) показники наведено в
табл. 19.2.

Технічний розвиток
підприємства

Заміна спрацьованого
устаткування новим

адекватного технічного
рівня

Технічне
доозброєння
підприємства

Капітальний
ремонт

устаткування

Підтримування
техніко-технологічної

бази

Розвиток техніко-
технологічної бази

Модернізація

Технічне
переозброєння

Реконструкція

Розширення

Нове
будівництво

Рис. 19.2. Форми технічного
розвитку підприємства

Об’єктивність оцінки техніко-технологічної бази забезпечу-
ється лише за умови не тільки методично правильного обчислен-
ня відповідних показників, а й порівняння їх динаміки на цьому
підприємстві за кілька років, а також зіставлення з досягнутим
рівнем на інших споріднених підприємствах. Для поглибленого
аналітичного оцінювання рівня техніко-технологічного розвитку
підприємства, необхідність у проведенні якого, як правило, ви-
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никає за розроблення спеціальної програми технологічного пере-
озброєння, використовуються також інші показники, включаючи
ті з них, що характеризують галузеві особливості виробництва, а
саме:

• механоозброєність праці (відношення середньорічної варто-
сті машин та устаткування до кількості робітників у найбільшій
зміні);

• коефіцієнт фізичного спрацювання устаткування;
• коефіцієнт технологічної оснащеності виробництва (кіль-

кість застосовуваних пристроїв, оснастки та інструментів у роз-
рахунку на одну оригінальну деталь кінцевого виробу);

• рівень утилізації відходів виробництва;
• рівень забрудненості природного середовища;
• частка екологічно чистої продукції.

Таблиця 19.2
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ

РОЗВИТКУ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ
БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА

Ознака групування
показників Показник

Ступінь технічної
оснащеності праці

• фондоозброєність праці;
• енергоозброєність праці

Рівень прогреси-
вності технології

• структура технологічних процесів за трудомісткістю;
• частка нових технологій за обсягом або трудомісткі-
стю продукції;
• середній вік застосовуваних технологічних процесів;
• коефіцієнт використання сировини і матеріалів

Технічний рівень
устаткування

• продуктивність (потужність);
• надійність, довговічність;
• питома металомісткість;
• середній строк експлуатації;
• частка прогресивних видів у загальній кількості;
• частка технічно та економічно застарілого устатку-
вання в загальному парку

Рівень механіза-
ції та автомати-
зації виробництва

• ступінь охоплення робітників механізованою працею;
• частка обсягу продукції, що виробляється за допомо-
гою автоматизованих засобів праці
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У зв’язку з визначальним впливом на результати господарсь-
кої діяльності технічного розвитку, а також з його багатоспрямо-

ваністю важливе практичне значення має по-
стійно здійснювана та збалансована за всіма
елементами система економічного управління
цим складним процесом на підприємстві. Еко-
номічне управління технічним розвитком під-

приємства зазвичай включає такі основні етапи:
● установлення цілей — визначення, ранжирування їх за важ-

ливістю;
● підготовчий — аналіз виробничих умов, підготовка прогно-

зної інформації;
● варіантний вибір рішень — розроблення, вибір критерію та

оцінювання ефективності можливих варіантів;
● планування робіт — узгодження вибраних і прийнятих рі-

шень, інтегрування їх в єдиний комплекс заходів у межах про-
грами технічного розвитку підприємства на найближчу та відда-
лену перспективу;

● супроводження реалізації плану — контроль за виконан-
ням передбачених заходів, проведення необхідного коригуван-
ня плану.

Цілі та пріоритети технічного розвитку визначаються згідно із
загальною стратегією підприємства на тому чи тому етапі його
функціонування. Конкретні стратегічні напрями технічного роз-
витку підприємства пов’язані із розв’язанням таких найважливі-
ших проблем:

♦ кардинальне підвищення якості виготовленої продукції, за-
безпечення її конкурентоспроможності на світовому й вітчизня-
ному ринках;

♦ розроблення й широке впровадження ресурсозберігаючих
(передовсім енергозберігаючих) технологій;

♦ максимально можливе зниження затрат ручної праці, поліп-
шення її умов і безпеки;

♦ здійснення всебічної екологізації виробництва згідно із
сучасними вимогами до охорони навколишнього середовища
тощо.

У процесі економічного управління техніко-технологічною
базою підприємства стрижневими є завдання якісного розроб-
лення й коригування, забезпечення необхідними ресурсами, по-
стійного відслідковування здійснення планів технічного розвит-
ку. Зміст планів (програм) технічного розвитку підприємства ви-
значається сукупністю конкретних заходів, що входять до їх
складу. Як правило, такі плани (програми) охоплюють кілька
розділів, а кожен з останніх — певну групу цілеспрямованих за-
ходів (рис. 19.3).

Основні етапи
і планування
технічного
розвитку

підприємства
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Дослідження і розроблення
власними силами за певною тема-

тикою з визначенням для кожної теми:
• мети дослідження (розробки);
• місця впровадження результатів;
• головного виконавця і співвиконавців;
• строків початку та закінчення роботи;
• кошторисної вартості;
• очікуваних результатів

Науково-дослідні і проектно-
конструкторські роботи

• створення та освоєння випуску нових видів продукції;
• організація виробництва за ліцензіями або продукції,
створеної іншими організаціями;
• розробка нових стандартів (технічних умов),
складання карт технічного рівня;
• сертифікація продукції;
• зняття з виробництва застарілих видів продукції

Створення, освоєння нових
і підвищення якості тих видів
продукції, що виготовляються

• розроблення та застосування нових технологій;
• запровадження нових видів устаткування та інстру-
менту;
• капітальний ремонт і модернізація устаткування;
• механізація ручної праці;
• автоматизація виробництва і процесів управління

Запровадження прогресивної
технології, модернізація та авто-
матизація виробничих процесів

За окремими напрямами
технічного розвитку:

• зниження матеріальних витрат і собівартості товарної
продукції;
• приріст виробничої потужності підприємства;
• відносне вивільнення працівників
Для всієї сукупності заходів:
• загальні витрати та результати;
• динаміка основних техніко-економічних показників

Зведені результати здійснення
заходів технічного розвитку

Розділи Основний зміст розділів

Рис. 19.3. Типовий зміст плану (програми) технічного
розвитку підприємства
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Розвиток техніко-технологічної бази виробництва (діяльнос-
ті), який за належних умов господарювання має супроводжувати-
ся систематичним її оновленням, потребує значних інвестиційних
ресурсів. У разі тимчасового браку чи нестачі власних інвестицій
і сучасних засобів праці підприємства та організації можуть ско-
ристатися для оновлення й розвитку своєї технічної бази таким
поширеним у світі методом фінансування, як лізинг (оренда на
тривалий термін рухомого й нерухомого майна).

Згідно з Законом України «Про лізинг», який набрав чинності
10 січня 1998 року, лізинг — це підприємницька діяльність,
спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових
коштів і яка полягає в наданні лізингодавцем (юридичною осо-
бою або індивідуальним підприємцем, які здійснюють лізингову
діяльність) у виключне користування на визначений строк лізин-
гоодержувачу (особі, котра одержує майно за договором лізингу)
майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у влас-
ність (з доручення і за погодженням з лізингоодержувачем) у
продавця (постачальника-виробника майна), за умови сплати лі-
зингоодержувачем періодичних лізингових платежів.

Об’єктом лізингу може бути будь-яке нерухоме й рухоме май-
но, що належить до основних фондів, у тім числі машини, устат-
кування, транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка, си-
стеми телекомунікацій тощо, стосовно яких немає обмежень що-
до передавання їх у лізинг (оренду). Не можуть бути об’єктами
лізингу земельні ділянки та інші природні об’єкти (мисливські
угіддя, ліси, водоймища тощо).

Можливі види лізингу за певними класифікаційними ознаками
наведено у табл. 19.3.

Таблиця 19.3
ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЛІЗИНГУ

Класифікаційна ознака Вид лізингу

Строк використання об’єкта
лізингу

оперативний (із неповною окупністю)
фінансовий (із повною окупністю)

Масштаб поширення лізингових
відносин

внутрішній (загальнодержавний)
міжнародний

Характер лізингових операцій сервісний
зворотний

Оперативним заведено називати лізинг із неповною окупніс-
тю орендованих основних фондів. Він здійснюється за договором
лізингу, в результаті укладення якого лізингоодержувач одержує
у платне користування від лізингодавця відповідне майно на
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строк, менший за період амортизації 90 відсотків вартості об’єкта
лізингу (оренди). Відтак лізингодавець може надавати майно в
тимчасове користування кілька разів. Зрозуміло, що в такому разі
зростає ризик щодо відшкодування залишкової вартості майна,
оскільки воно зазнає фізичного спрацювання й техніко-еконо-
мічного старіння. Важливо наголосити, що за оперативного лізи-
нгу обов’язки з технічного обслуговування та ремонту орендова-
них засобів праці бере на себе лізингодавець.

Найбільшого поширення набув так званий фінансовий лізинг,
тобто лізинг з повною окупністю орендованих матеріальних еле-
ментів основних фондів. Офіційно під фінансовим лізингом ро-
зуміють договір лізингу, згідно з яким лізингодавець надає лізин-
гоодержувачу майно на час, не менший за строк, протягом котро-
го нараховується 60 відсотків амортизаційних відрахувань від
повної вартості об’єкта лізингу (на день укладення договору).
Після закінчення строку дії договору фінансового лізингу орен-
доване майно переходить у власність лізингоодержувача або ви-
куповується ним за залишковою вартістю. За умови фінансового
лізингу ризик втрати майна, а також здійснення його технічного
обслуговування та ремонту бере на себе лізингоодержувач.
Внутрішній лізинг за своєю сутністю і масштабом поширення

буває внутрішньо- або загальнодержавним. Його суб’єктами є
українські підприємства (організації) чи їх інтеграційні утворен-
ня. Українські суб’єкти лізингу можуть практично здійснювати
дві його форми — зворотний та пайовий лізинг. Зворотний лізинг
передбачає викуп лізингодавцем майна у власника (виробника) і
передання цього майна в лізинг тому самому власнику. За пайо-
вого лізингу оренда здійснюється за участю кількох суб’єктів лі-
зингу із залученням одного чи кількох кредиторів. При цьому
сума інвестованих кредиторами коштів не може перевищувати 80
відсотків вартості набутого для лізингу майна.

Чинне законодавство України дозволяє здійснювати міжна-
родний лізинг. Останній реалізується суб’єктами лізингу, які пе-
ребувають під юрисдикцією різних держав, або тоді, коли лізин-
гове майно чи платежі перетинають державні кордони. Інакше
кажучи, суб’єктами міжнародного лізингу завжди є інвестори
інших країн. Це дає змогу вітчизняним підприємствам (організа-
ціям) оновлювати свою технічну базу за рахунок конкурентосп-
роможного устаткування, транспортних та інших засобів праці
зарубіжного походження.
Сервісний лізинг зазвичай застосовується за умови придбання

на лізингових засадах складної техніки або такої, що зазнає
швидкого техніко-економічного старіння (наприклад, комп’ютер-
но-обчислювальна та розмножувальна техніка, транспортні засо-
би тощо).
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Щодо зворотного лізингу, то відповідно до чинного законо-
давства його було названо формою внутрішнього лізингу. Проте
з наукового погляду (за характером лізингових операцій) його
коректніше буде вважати одним із видів лізингу.

19.3. Формування й використання виробничої
потужності підприємства

Виробнича потужність підприємства характеризу-
ється максимально можливим річним обсягом випуску продукції
(видобутку й переробки сировини або надання певних послуг)
адекватних ринковим потребам номенклатури, асортименту та
якості за умови найбільш повного використання прогресивної
технології та організації виробництва.

Виміри виробничої потужності підприємств застосовуються
різні, залежно від характеру виробництва та галузевої підпоряд-
кованості. Загальний підхід такий: виробнича потужність визна-
чається в тих показниках, в яких планується та здійснюється об-
лік продукції, що виготовляється (послуг, що надаються). Здебі-
льшого це натуральні або умовно-натуральні вимірники за вида-
ми продукції (послуг). Для багатономенклатурних виробництв
потужність визначається також вартісним показником усього об-
сягу продукції (послуг), а на підприємствах окремих галузей (на-
приклад, цукрової та молочної промисловості) — характеризу-
ється кількістю сировини, що переробляється за добу.

Наука і практика господарювання виокремлюють три види
потужності підприємства: проектну, поточну (фактично досягну-
ту), резервну. Проектною є потужність, яка визначається у про-
цесі проектування реконструкції (розширення) діючого або буді-
вництва нового підприємства; вона вважається оптимальною,
оскільки склад і структура устаткування відповідають структурі
трудомісткості запроектованої номенклатури продукції, і має бу-
ти досягнута протягом нормативного терміну її освоєння. Пото-
чна (фактично досягнута) виробнича потужність визначається
періодично у зв’язку зі зміною умов виробництва (номенклатури
і структури трудомісткості продукції) або перевищенням проект-
них показників. При цьому обчислюють вхідну (на початок ро-
ку), вихідну (на кінець року) та середньорічну потужність під-
приємства. Резервна потужність має формуватись і постійно
підтримуватись у певних галузях: електроенергетиці і газовій
промисловості — для покриття так званих пікових навантажень в
електро- та газових мережах, надійного забезпечення енергоре-
сурсами споживачів на період виконання ремонтно-аварійних
робіт; харчовій індустрії — для переробки істотно збільшеного
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обсягу сільськогосподарської, швидкопсувної сировини у висо-
коврожайні роки; на транспорті — для перевезення збільшеної
кількості пасажирів у літні місяці; в машинобудуванні та інших
галузях — для підготовки виробництва та освоєння випуску но-
вих видів устаткування (агрегатів, приладів) і конструкційних
матеріалів тощо.

Величина виробничої потужності підприємства формується
під впливом багатьох чинників. Головним із них є:

● номенклатура, асортимент та якість про-
дукції, що виготовляється;

● кількість встановленого устаткування,
розміри і склад виробничих площ, можливий
річний фонд часу роботи устаткування та ви-
користання площ;

● прогресивні техніко-економічні норми продуктивності й ви-
користання устаткування, зняття продукції з виробничих площ,
нормативи тривалості виробничого циклу та трудомісткості про-
дукції, що виробляється (послуг, що надаються).

Виробничі потужності підприємств обчислюються з ураху-
ванням особливостей їх галузевої належності та видів діяльності.
Поряд з цим існують спільні для більшості галузей економіки
методичні принципи розрахунку виробничих потужностей дію-
чих підприємств. Вони полягають у такому:

1. Виробничу потужність підприємства визначають за всією
номенклатурою профільної продукції. При цьому проводять мо-
жливе звуження номенклатури, об’єднуючи окремі вироби в гру-
пи за конструктивно-технологічною єдністю з визначенням для
кожної з них базового представника. Решту виробів цієї групи
зводять до характеристик цього представника за допомогою роз-
рахункового коефіцієнта трудомісткості.

Якщо підприємство випускає кілька видів різної продукції, то
виробнича потужність визначається окремо для кожного виду
виробів. Наприклад, на металургійних заводах (комбінатах) об-
числюють окремо потужність доменного, сталеплавильного і
прокатного виробництва.

При розрахунках потужності багатономенклатурного вироб-
ництва у грошовому виразі обов’язково додається виробнича
програма з випуску продукції, стосовно якої визначено потуж-
ність підприємства.

2. Виробнича потужність підприємства встановлюється, ви-
ходячи з потужності провідних цехів (дільниць, технологічних
ліній, агрегатів) основного виробництва з урахуванням заходів
для ліквідації вузьких місць і можливого внутрішньовиробни-
чого кооперування. До провідних належать ті виробничі під-
розділи підприємства, які виконують головні технологічні

Методичні
принципи
розрахунку
виробничої
потужності
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процеси (операції) і мають вирішальне значення для забезпе-
чення випуску профільних видів продукції. Наприклад, для
підприємств чорної металургії провідними виробництвами за-
ведено вважати доменні, сталеплавильні та прокатні цехи; ма-
шинобудування та металообробки — механічні, складальні,
ливарні й ковальсько-пресові цехи; цементної промисловості —
печі з виробництва клінкеру; текстильної індустрії — пряди-
льне і ткацьке виробництво.

За наявності кількох провідних підрозділів підприємства його
виробнича потужність обчислюється за тими з них, які викону-
ють найтрудомісткіший обсяг робіт.

3. У розрахунки виробничої потужності підприємства вклю-
чають: а) усе діюче і недіюче внаслідок несправності, ремонту та
модернізації устаткування основних виробничих цехів; б) устат-
кування, що перебуває на складі і має бути введене в експлуата-
цію в основних цехах протягом розрахункового періоду; в) по-
наднормативне резервне устаткування; г) понаднормативне уста-
ткування допоміжних цехів, якщо воно аналогічне технологічно-
му устаткуванню основних цехів.

4. Виробничу потужність підприємства треба обчислювати за
технічними або проектними нормами продуктивності устатку-
вання, використання виробничих площ і трудомісткості виробів,
нормами виходу продукції з урахуванням застосування прогре-
сивної технології та досконалої організації виробництва.

5. Для розрахунків виробничої потужності підприємства бе-
реться максимально можливий річний фонд часу (кількість го-
дин) роботи устаткування. На підприємствах з безперервним
процесом виробництва таким максимально можливим фондом
часу роботи устаткування є календарний фонд за мінусом часу,
необхідного для проведення ремонтів і технологічних зупинок
устаткування. Для підприємств з дискретним процесом виробни-
цтва фонд часу роботи устаткування визначають виходячи з фак-
тичного режиму роботи основних цехів і встановленої тривалості
змін у годинах з відрахуванням часу на проведення ремонтів
устаткування, вихідних і святкових днів. У сезонних виробницт-
вах фонд часу роботи устаткування регламентується встановле-
ним режимом роботи підприємства (за технічним проектом) з
урахуванням забезпечення оптимальної кількості діб роботи
окремих технологічних цехів (ліній).

6. У найзагальнішому вигляді виробничу потужність провід-
ного цеху (дільниці) з виготовлення однорідної продукції (пере-
робки сировини, виконання інших виробничих операцій) можна
визначити за однією з формул (19.1, 19.2):

Ni = aiTpm  (19.1)
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або Ni = Tpm/ti,  (19.2)

де Ni — потужність і-го виробничого підрозділу підприємства;
ai — продуктивність устаткування у відповідних одиницях

вимірювання і-ої продукції за годину;
Tp — річний фонд часу роботи устаткування;
m — середньорічна кількість фізичних одиниць устаткування;
ti — трудомісткість виготовлення одиниці і-ої продукції (пе-

реробки сировини, надання послуги) в годинах.
7. Розраховується також технологічна спроможність (потуж-

ність) решти виробничих ланок підприємства (поряд з провідни-
ми цехами чи дільницями). Такі розрахунки необхідні для вияв-
лення невідповідності між потенційними можливостями з випус-
ку продукції (надання послуг) окремих виробничих підрозділів і
забезпечення узгодженої технологічної пропорційності між взає-
мозв’язаними виробничими ланками. Ступінь відповідності по-
тужностей різних структурних підрозділів підприємства визна-
чають через розрахунок і порівняння коефіцієнтів суміжності, що
характеризують співвідношення потужностей провідного підроз-
ділу та решти виробничих ланок.

8. Визначення виробничої потужності підприємства завершу-
ється складанням балансу, що відбиває зміни її величини протя-
гом розрахункового періоду і характеризує вихідну потужність
(Nвих). Для цього використовується така формула:

Nвих = Nвх + Nот.з + Nр ± Nн.а – Nв ,  (19.3)

де Nвх — вхідна потужність підприємства;
Nот.з — збільшення потужності протягом розрахункового пері-

оду внаслідок здійснення поточних організаційно-технічних за-
ходів;

Nр — нарощування виробничої потужності завдяки реконст-
рукції або розширенню підприємства;

Nн.а — збільшення (+) або зменшення (–) виробничої потужно-
сті, спричинене змінами в номенклатурі та асортименті продук-
ції, що виготовляється;

Nв — зменшення виробничої потужності внаслідок її вибуття,
тобто виведення з експлуатації певної кількості фізично спрацьо-
ваного та технічно застарілого устаткування.

9. Установлення й регулювання резервної виробничої потуж-
ності підприємства здійснюється за допомогою розрахунків не-
обхідної кількості резервних агрегатів (груп устаткування) та об-
ґрунтування розмірів експериментально-дослідних виробництв.
Зазвичай величина резервних потужностей для покриття пікових
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навантажень не перевищує 10—15 %, а для підготовки та освоєн-
ня виробництва нових виробів — 3—5 % загальної потужності.
При цьому треба враховувати, що резерв виробничої потужності
передбачається, головно, для підприємств, що вже досягли рівня
використання поточної потужності не нижче за 95 % і випуска-
ють понад 25 % нової продукції.

10. Трудомісткість і особливості розрахунку за ринкових умов
господарювання.

У практиці господарювання рівень використання виробни-
чої потужності діючого підприємства визначається такими по-

казниками:
1) коефіцієнтом освоєння проектної по-

тужності (співвідношення величин поточної
і проектної потужності);

2) коефіцієнтом використання поточної потужності (спів-
відношення річного випуску продукції та середньорічної її вели-
чини:

Nс.р. = Nп.р. + ∑
=

l

i
iN

1
 ⋅ mi/12 – ∑

=

k

j
jN

1
 ⋅ ni/12 ,

де Nс.р. — середньорічна виробнича потужність підприємства;
Nп.р. — виробнича потужність підприємства на початок року;
Nі — виробнича потужність введених основних засобів i-го

виду протягом року;
Nj — виробнича потужність виведених основних засобів j-го

виду протягом року;
l — кількість введених видів основних засобів;
k — кількість виведених видів основних засобів;
mi — кількість місяців до кінця року, протягом яких працюва-

ли введені основні засоби і-ї виробничої потужності;
ni — кількість місяців до кінця року, протягом яких не працю-

вали виведені основні засоби j-ї виробничої потужності;
3) середньорічним коефіцієнтом використання резервної по-

тужності (співвідношення використання в часі резервної поту-
жності до річного календарного фонду часу).

Способи ефективнішого використання виробничих потуж-
ностей у цілому такі самі, як і основних виробничих засобів
підприємства. Проте пріоритетними тут вважаються збільшен-
ня коефіцієнта змінності роботи устаткування, а також обсягу
випуску продукції згідно з величиною виробничої потужності і
попитом споживачів на продукцію (послуги) конкретного під-
приємства.

Використання
виробничої
потужності
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19.4. Форми розвитку і трансформації
техніко-технологічної бази підприємств

На різногалузевих підприємствах під впливом науко-
во-технічного прогресу розвиток і трансформація техніко-
технологічної бази для ринкових потреб відбувається в таких фо-
рмах: концентрація (деконцентрація), спеціалізація, кооперування,
комбінування, конверсія, диверсифікація, кожна з яких має свої
об’єктні види та показники рівня розвитку (табл. 19.4).

Таблиця 19.4
ОБ’ЄКТНІ ВИДИ Й ПОКАЗНИКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ

І ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВ

Форма
організації Об’єктні види Показники рівня розвитку

Концентра-
ція (декон-
центрація)

 агрегатна;
 технологічна;
 заводська (фаб-

рична)

• середній розмір підприємства;
• частка великих підприємств;
• частка дрібних і середніх підприємств

Спеціаліза-
ція

 предметна;
 подетальна (по-

вузлова);
 технологічна

(стадійна);
 функціональна

• частка основної (профільної) продук-
ції в загальному її обсязі;
• кількість видів технологічно однорід-
них виробів;
• частка продукції подетально (техно-
логічно) спеціалізованих підприємств і
цехів у загальному її обсязі

Кооперу-
вання

 предметне (тех-
нологічне);

 галузеве (міжга-
лузеве);

 регіональне;
 міждержавне

• частка покупних напівфабрикатів і
комплектуючих виробів у загальному
обсязі продукції;
• коефіцієнт кооперування (кількість
підприємств-суміжників у розрахунку
на один вид кінцевої продукції);
• частка окремих видів кооперованих
поставок у загальному їх обсязі

Комбіну-
вання

 вертикальне
(поєднання послі-
довних стадій об-
робки сировини);

 горизонтальне
(на базі комплекс-
ного використання
вихідної сировини);

 змішане

• частка виду продукції, що виробля-
ється комбінатом (комбінатами), у за-
гальному обсязі її виробництва в країні;
• частка напівфабрикатів, що перероб-
ляється на інший продукт за послідов-
ною технологією;
• коефіцієнт комбінування (співвідно-
шення валового обороту й товарної
продукції)

Конверсія  предметно-
функціональна

• частка цивільної продукції (продукції
перепрофільованих виробничих ланок)
у загальному обсязі виробництва

Диверсифі-
кація

 різногалузева
технологічно не
зв’язана

• частка продукції інших галузей (непро-
фільних видів) у загальному її обсязі
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Концентрація виробництва означає його усуспільнення через
збільшення розмірів підприємств, зосередження процесів виробни-

цтва, робочої сили, засобів виробництва й випу-
ску продукції на все більших підприємствах.

У господарській практиці виокремлюють
три основні види концентрації: агрегатну —

збільшення одиничної потужності або продуктивності технологі-
чних установок, агрегатів, устаткування; технологічну — укруп-
нення виробничих одиниць (цехів, відділів, виробництв) підпри-
ємства; заводську (фабричну) — процес збільшення розміру са-
мостійних підприємств (заводів, фабрик, комбінатів, виробничих
та інших об’єднань), що здійснюється на засаді агрегатної та тех-
нологічної концентрації виробництва.

Основним критерієм ефективності концентрації є максималь-
не використання факторів виробництва, яке пов’язується з опти-
мальним розміром техніко-технологічної бази підприємств. Він
різний для підприємств різних галузей.

Так, у добувній промисловості на величину оптимального
розміру техніко-технологічної бази суттєво впливають природно-
кліматичні умови та обсяги запасів сировини і її щорічного видо-
бутку. Якщо, наприклад, поклади вугілля чи руди в родовищі об-
межені 30 роками, то розміри шахт чи кар’єрів розраховуються
на щорічний видобуток 3–3,5 % загальної величини корисних ко-
палин. У галузях переробної промисловості з безперервним про-
цесом виробництва (металургія, хімія, електроенергетика та ін.)
оптимальна величина виробничої потужності визначається оди-
ничними потужностями провідних агрегатів, які створюються в
комплексі з іншими виробництвами. В галузях обробної промис-
ловості з дискретним виробництвом (машинобудування, дерево-
обробка та ін.) оптимальні розміри техніко-технологічної бази
визначаються, виходячи з раціонального ряду верстатів, поточ-
них та автоматизованих ліній, необхідних для забезпечення ви-
пуску продукції за мінімальних витрат трудових ресурсів.

Розрізняють абсолютний і відносний рівні концентрації вироб-
ництва. Перший характеризується середнім розміром підпри-
ємств тієї чи тієї галузі народного господарства, другий — част-
кою великих підприємств за певним показником. Для визначення
відносного рівня концентрації виробництва всі підприємства
групують за їх розмірами. Групувальною ознакою може бути чи-
сельність персоналу, вартість основних фондів, обсяг продукції.
Однак треба усвідомлювати, що чисельність персоналу (особливо
за умови високомеханізованого й автоматизованого виробництва)
не спроможна дати вірогідну характеристику рівня концентрації,
а вартість основних фондів лише опосередковано характеризує
розмір підприємства. Інакше кажучи, тільки обсяг чистої продук-

Концентрація
і деконцентрація
виробництва
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ції найточніше і найповніше відображає рівень концентрації ви-
робництва. У монопродуктових галузях розмір підприємств доці-
льно визначати за обсягом продукції в натуральному виразі, а в
галузях з однорідним устаткуванням, але широким асортиментом
продукції, — за кількістю встановленого устаткування (напри-
клад, у текстильній промисловості — за кількістю ткацьких верс-
татів або веретен). У сезонних галузях (наприклад у цукровій
промисловості) розмір підприємств обчислюють за обсягом серед-
ньодобової переробки сировини.

Підвищення рівня концентрації виробництва має забезпечува-
ти зростання його внутрішньої ефективності. Зі збільшенням
розмірів підприємств поліпшуються, як правило, усі їх техніко-
економічні показники: зменшуються питомі капітальні вкладен-
ня, зростають фондовіддача й продуктивність праці, ліпше вико-
ристовуються матеріальні ресурси, знижується собівартість про-
дукції, зростає рентабельність. Це зумовлюється тим, що вартість
сконцентрованих засобів виробництва зростає повільніше, ніж
економічний ефект від їх спільного використання.

Проте рівень концентрації має верхню економічну межу, пере-
вищення якої унеможливлює дальше зростання ефективності вироб-
ництва. Створення і функціонування надміру великих підприємств
є часто недоцільним не лише з економічних, а й з екологічних та
соціальних міркувань; воно призводить до посилення монополізму і
через це заважає розвитку конкуренції продуцентів на національно-
му і світовому ринках. Тому поряд з процесом концентрації має мі-
сце протилежна форма розвитку техніко-технологічної бази — де-
концентрація виробництва. Такий процес здійснюється завдяки
утворенню широкої мережі малих та середніх підприємств і поділу
функціонуючих великих підприємств.
Спеціалізація виробництва відображає процес використання

техніко-технологічної бази підприємства для виготовлення пев-
ної продукції або надання окремих послуг. За-
ведено виокремлювати кілька її об’єктних ви-
дів (див. табл. 19.4).

До предметно спеціалізованих належать підприємства, що випу-
скають кінцеву, готову до споживання продукцію (тракторний за-
вод, взуттєва чи кондитерська фабрика тощо); до подетально спеці-
алізованих — підприємства з виготовлення окремих деталей (редук-
торів, гумотехнічних виробів, інтегральних схем тощо) та агрегатів і
вузлів для комплектування готової продукції (двигуни, електроуста-
ткування, будівельні конструкції); до технологічно (стадійно) спе-
ціалізованих — самостійні виробництва з виконання окремих стадій
технологічного процесу (ливарні, ковальсько-штампувальні, скла-
дальні заводи в машинобудуванні, прядильні та чаєрозважувальні
фабрики у легкій і харчовій промисловості тощо); до функціонально

Спеціалізація
виробництва
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спеціалізованих — ремонтні заводи, підприємства із виготовлення
стандартної тари, машиносервісні організації.

Спеціалізація техніко-технологічної бази підприємств є важ-
ливою передумовою неухильного підвищення ефективності їх
господарської діяльності. Поглиблення й розвиток усіх видів
спеціалізації звичайно супроводжуються ширшим застосуванням
прогресивної технології і високопродуктивного спеціалізованого
устаткування, запровадженням комплексної механізації й авто-
матизації взаємозв’язаних виробничих ланок.

Усе це сприяє ліпшому використанню всіх елементів процесу
виробництва, про що свідчать такі приклади: кожний відсоток
підвищення рівня предметної спеціалізації забезпечує зростання
продуктивності праці на 0,4–0,5 %; на підприємствах подетальної
спеціалізації фондовіддача у 3–5 разів вища, ніж на великих
предметно спеціалізованих заводах і фабриках; питомі витрати
металу на одну тонну кріпильних виробів (гайок, болтів, гвинтів
тощо) на спеціалізованих заводах у 2,5–3 рази менші, ніж на під-
приємствах, що виготовляють таку продукцію у невеликих обся-
гах (лише для власних потреб) і використовують для цього уні-
версальне устаткування.
Кооперування є формою виробничих зв’язків між підприємст-

вами, що спільно виготовляють певний вид кінцевої продукції.
Воно органічно пов’язане з розвитком спеціа-
лізації виробництва, характеризується віднос-
ною сталістю і стійкістю зв’язків між проду-

центами, необхідністю дотримання підприємствами-суміжника-
ми відповідних техніко-технологічних вимог головних підпри-
ємств з випуску готових до споживання виробів.

Процеси кооперування — це постачання комплектуючих на-
півфабрикатів і надання послуг для потреб певного виробництва,
зв’язок постачальника з покупцями продукції, робота постачаль-
ника-виробника із споживачами, які виготовляють готову проду-
кцію чи продовжують формувати напівфабрикати. Кооперування
дає змогу налагодити стійкі зв’язки між підприємствами і, відпо-
відно, покращити матеріально-технічне постачання і збут продук-
ції, оскільки для спеціалізованого підприємства з обмеженим
однорідним асортиментом продукції необхідна і обмежена номенк-
латура сировини, матеріалів і комплектуючих, які постачаються
відповідно до кооперації.
Комбінування — це процес органічного поєднання в одному

підприємстві (комбінаті) виробництва багатьох видів продукції,
що належать до різних галузей промисловості
чи народного господарства в цілому.

Комбінати відрізняються кількома харак-
терними ознаками: виробничо-технологічною, економічною й

Кооперування
виробників

Комбінування
виробництва



Розділ 5. Організація діяльності підприємства 481

територіальною єдністю; єдністю сировинної, паливно-енер-
гетичної і транспортної бази, а також системи управління.
Найважливішими є виробничо-технологічна та економічна єд-
ність, що означає пропорційність потужностей і обсягу випус-
ку відповідних видів продукції, узгодженість виробництва в
часі. Виробництво у складі комбінатів є технологічно й органі-
заційно взаємозв’язаним, настільки тісно, що кожен підрозділ
не може функціонувати самостійно, хоч і має чітку виробничу
спеціалізацію.

Залежно від характеру виробництва, застосовуваної технології
і техніки комбінування може полягати у послідовній переробці
сировини до отримання готової продукції, використанні відходів
виробництва для виготовлення інших видів продукції, комплекс-
ній переробці сировини, за якої з одного її виду виробляється кі-
лька видів продуктів.

На підприємствах металургійної, хімічної, нафтохімічної і де-
ревообробної промисловості комбінування стало основною фор-
мою розвитку їх техніко-технологічної бази — частка продукції
комбінатів досягає 65–90 % загального обсягу виробництва в на-
званих галузях.

Раціональні форми та схеми комбінування виробництва забез-
печують істотну економію витрат суспільної праці. Зокрема в
процесі комбінування виробництва в хімічній галузі економія ка-
пітальних вкладень становить 20–30 %, зростання продуктивнос-
ті праці — 15–35 %, зниження собівартості продукції — 15–30 %
у зіставленні з виготовленням відповідних видів продуктів на
окремих (автономних) підприємствах.
Конверсія як форма трансформації техніко-технологічної бази

означає істотне, а іноді повне перепрофілювання виробничого
потенціалу підприємства на виробництво ін-
шої продукції під впливом докорінної зміни
ринкового середовища або глобальних чинни-

ків розвитку економіки.
За сучасних умов в Україні йдеться передовсім про необхід-

ність прискореного перепрофілювання підприємств військово-
промислового комплексу у зв’язку з різким скороченням народ-
ногосподарської потреби в його продукції. Конверсія підпри-
ємств цього комплексу здійснюється за національними програ-
мами з виділенням трьох узагальнених пріоритетів: перший —
переустаткування для виробництва продуктів харчування; другий —
випуск медичної та іншої техніки для охорони здоров’я людини;
третій — виробництво товарів широкого вжитку. При цьому ор-
ганізовується виробництво також інших видів цивільної продук-
ції з урахуванням потреби в ній та реальних можливостей ком-
плексу.

Конверсія
виробництва
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Диверсифікація будь-якого виробництва є однією з пошире-
них форм розвитку техніко-технологічної бази за умов розвине-

ної ринкової економіки і гострої конкуренції
продуцентів на ринку. Сутність диверсифікації
полягає в одночасному розвитку багатьох тех-

нологічно не зв’язаних між собою видів виробництва, у значному
розширенні номенклатури й асортименту виробів, що їх виготов-
ляє підприємство. Вочевидь диверсифікацію можна вважати
своєрідним видом стратегії маркетингу того чи того підприємст-
ва, стратегії, спрямованої на розширення сфер діяльності на рин-
ку нових продуктів, виготовлення яких не пов’язане з основним
виробництвом.

Така господарська діяльність підприємства дає йому можливість
ліпше маневрувати своїми матеріальними й людськими ресурсами,
істотно зменшувати економічний ризик, пов’язаний з виробництвом
і реалізацією на ринку нових видів власної продукції, підтримувати
на належному рівні свою фінансову стабільність.

Питання для самоконтролю:

19.1. Загальна характеристика техніко-технологічної бази
підприємства.
19.2. Сучасні тенденції розвитку техніко-технологічної ба-
зи підприємств різних галузей.
19.3. Порівняльна характеристика традиційних та прогре-
сивних технологічних укладів.
19.4. Проблеми оцінювання технічного рівня різногалузе-
вих підприємств.
19.5. Система організаційно-економічного управління тех-
нічним розвитком підприємства.
19.6. Можливі та найефективніші форми технічного розви-
тку підприємства.
19.7. Проблеми планування технічного розвитку підприємства.
19.8. Загальні методичні принципи визначення виробничої
потужності різногалузевих підприємств.
19.9. Передумови й способи ефективнішого використання
виробничих потужностей підприємств різних галузей еко-
номіки України.
19.10. Об’єктивна необхідність та соціально-економічна
ефективність деконцентрації виробництва як форми розви-
тку малого і середнього бізнесу.
19.11. Диверсифікація виробництва як стратегія розширен-
ня присутності підприємства на ринку та його фінансової
стабілізації.

Диверсифікація
виробництва
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Тема 20

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ
ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові
поняття
і терміни

▪ номенклатура;
▪ асортимент;
▪ виробнича програма підприємства;
▪ виробнича програма структурних підрозділів;
▪ розділи виробничої програми;
▪ план з випуску продукції підприємства;
▪ план з випуску продукції на експорт;
▪ план з підвищення якості продукції;
▪ план реалізації продукції;
▪ критерії оптимізації виробничої програми.

20.1. Виробнича програма підприємства
та технологія її розроблення

У процесі господарювання людина взаємодіє з пев-
ними засобами виробництва і створює конкретні матеріальні
блага. За умов товарного виробництва в ринковій економіці
виготовлена продукція, виконана робота або надана послуга є
товаром, котрий має не лише споживчу, а й мінову вартість.
Для постійного й повного задоволення потреб ринку здійсню-
ється планування виробництва продукції (послуг) у натураль-
них і вартісних вимірниках. Проте міру задоволення ринкового
попиту на ту чи іншу продукцію відбиває не обсяг її виробни-
цтва, а обсяг фактично реалізованих виробів. Отже, центральне
місце в процесі планування виробництва та реалізації продук-
ції (послуг) відводиться засадам задоволення платоспромож-
ного попиту.

Визначальним орієнтиром для функціонування будь-якого
підприємства є план його діяльності та розвитку, складовою яко-
го є виробнича програма. Виробнича програма відображає осно-
вні напрями і завдання розвитку виробничої системи підприємст-
ва в плановому періоді, його виробничо-господарські зв’язки з
іншими підприємствами, профіль та ступінь спеціалізації вироб-
ництва і формується для узгодження потреб ринку і можливостей
виробничого потенціалу.

Виробнича програма (план виробництва продукції) — це
конкретна сукупність завдань щодо обсягу виробництва про-
дукції визначеної номенклатури та асортименту, а також нале-
жної якості, на певний календарний період (місяць, квартал,
рік, кілька років).
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Виробнича програма є основою для розрахунку планів вироб-
ничих підрозділів і тісно пов’язана з маркетинговою діяльністю,
фінансовим планом, планом витрат виробництва, прибутку і рен-
табельності.

Приклад форми документа «План виробництва і реалізації
продукції (виробнича програма)» наведено в табл. 20.1.

Таблиця 20.1
ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА на ________ рік

у цінах ______ року

Кількість продукції
у натуральному виразі

Товарна продукція,
тис. грн

Н
ай
ме
ну
ва
нн
я

пр
од
ук
ці
ї

За
мо
вн
ик

Н
ом
ер

до
го
во
ру

О
ди
ни
ця

ви
мі
ру

Всього І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. Всього І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв.

Зазвичай, виробнича програма містить три складові:
 план виробництва продукції в натуральному виразі — вста-

новлюється обсяг випуску продукції відповідної якості за номен-
клатурою й асортиментом у фізичних одиницях вимірювання
(т, м, шт.). Він визначається, виходячи з повного і кращого задо-
волення попиту споживача і досягнення максимального викорис-
тання виробничих потужностей;

 план виробництва продукції у вартісному виразі в показни-
ках валової, товарної, чистої і реалізованої продукції;

 план реалізації продукції в натуральному і вартісному вира-
зі. Він складається, виходячи з укладених договорів на постачан-
ня продукції, а також напівфабрикатів, вузлів і деталей за дого-
ворами кооперації з іншими підприємствами, а також власної
оцінки місткості ринку.
Виробнича програма включає такі основні розділи (субплани):
1) виробництво продукції підприємства;
2) випуск продукції на експорт;
3) підвищення якості продукції;
4) реалізація продукції.
План з виробництва товарної (валової) продукції включає фо-

рмування показників обсягу випуску товарної і валової продукції.
Головним завданням при складанні плану виробництва є підтвер-
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дження розрахунками, що виробництво спроможне реально ви-
пускати необхідну кількість товарів у потрібні терміни і з необ-
хідною якістю. У плані зазначається склад устаткування, поста-
чальники сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, умови
постачання за ціною, кількістю і якістю.
План випуску продукції на експорт містить показники обсягів

випуску продукції підприємства, що відповідає вимогам її поста-
чань на експорт на умовах конкретних угод і договорів.
План з підвищення якості продукції включає показники онов-

лення асортименту і споживчих властивостей продукції, обумов-
лені вимогами міжнародних і вітчизняних стандартів якості, но-
вовведеннями і динамікою розвитку виробництва.
План з реалізації продукції містить показники обсягів реаліза-

ції продукції підприємства конкретним покупцям, виявленим у
процесі маркетингового дослідження ринку.

Ключовими завданнями розроблення виробничої програми є:
 підвищення якості, надійності, поліпшення дизайну виробу

з урахуванням попиту, а також дій конкурентів підприємства;
 забезпечення високих і стійких темпів зростання випуску

продукції як у вартісних, так і в натуральних показниках;
 найповніше використання виробничих потужностей та ре-

сурсного потенціалу підприємства;
 формування номенклатури та асортименту виробів відпові-

дно до стадій їх життєвого циклу.
Підприємства промисловості формують виробничу програму

самостійно на основі: виявленого в процесі вивчення ринку спо-
живчого попиту; портфеля замовлень (договорів) на продукцію і
послуги; державних замовлень і власних потреб; прогнозу мож-
ливостей укладення нових угод та обсягу збуту; розрахунку ви-
робничої потужності підприємства та прогнозу зростання ступе-
ня її використання; даних про рівень забезпеченості потреб під-
приємства в основних ресурсах; показників обсягів і вартості
аналогічної продукції підприємств-конкурентів; прогнозу собіва-
ртості та її відповідності ринковим цінам.

Вихідними даними для розроблення виробничої програми та-
кож є:

 профільні види діяльності підприємства з виробництва й
реалізації продукції (робіт, послуг);

 дані щодо попиту на продукцію (послуги) підприємства;
 результати фактичного виконання виробничої програми за

попередні періоди;
 відомості про рекламації, зауваження за якість продукції за

попередній період;
 частки продукції за рівнями якості в загальному обсязі її

випуску за попередній період;
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 дані щодо обсягу реалізації продукції за попередній період
у розрізі за (місяцями, кварталами);

 розрахунки виробничої потужності підприємства;
 прогресивні техніко-економічні норми і нормативи;
 обґрунтовані рішення керівних органів управління підпри-

ємства про стратегічні перспективи його розвитку.
При формуванні виробничої програми необхідно орієнтувати-

ся на потенційні і фактичні можливості підприємства щодо вироб-
ництва продукції. Формування розділів виробничої програми
здійснюється із застосуванням балансового методу, що дає змогу
приводити у відповідність обсяги запланованих робіт і потреби
на них, а також здійснювати розрахунки забезпеченості виробни-
чої програми виробничими потужностями, матеріальними, пали-
вно-енергетичними і трудовими ресурсами.

Розроблення виробничої програми здійснюється на більшості
промислових підприємств у три етапи:

1) складання річного виробничого плану для всього підприємства;
2) визначення або уточнення на основі виробничої програми

пріоритетних цілей на плановий період;
3) розподіл річного плану виробництва за окремими структур-

ними підрозділами підприємства або виконавцями.
Особливістю етапу формування виробничої програми, порів-

няно з іншими етапами планування, є менша залежність від спе-
цифіки й організації виробництва на підприємстві. Разом з тим
саме на цьому етапі використовується найбільший обсяг зовніш-
ніх стосовно виробництва вихідних даних. Рівень обґрунтування
портфеля замовлень (функція відділу збуту) буде впливати на
рівень достовірності прогнозу щодо виробництва і збуту (відділ
маркетингу, плановий відділ, виробничий відділ, відділ поста-
чання) і чим більша частка реальних замовлень порівняно з про-
гнозами, тим вищий буде рівень організації виробництва щодо
випуску продукції.

У спрощеному вигляді результат підготовки виробничої програ-
ми виявляється у відповідях на ряд ключових запитань, а саме:

 які види продукції і в якій кількості виробляти?
 у які терміни повинна бути готова продукція для своєчасної

відправки покупцеві?
 якої якості має бути продукція?
 скільки додатково підприємство може випустити продукції,

якого виду і якості у разі виникнення термінових замовлень?
 яка нижня межа обсягу випуску продукції, за якої слід пе-

рейти в режим консервації виробництва або зупинити його для
модернізації?

 які повинні бути обсяги споживаних ресурсів для виробни-
цтва продукції й альтернативні можливості щодо їх задоволення?
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При формуванні виробничої програми необхідно враховувати
низку важливих аспектів:

— основні положення річної виробничої програми базуються
на перспективному плані виробництва продукції, розробленому
відповідно до місії, цілей і стратегії розвитку підприємства;

— у рамках прийнятої стратегії слід уточнити галузеву спеці-
алізацію підприємства щодо виробництва певних видів продукції
та послуг;

— на основі проведених маркетингових досліджень доцільно
уточнити інформацію про основні ринки збуту і цільових спожи-
вачів продукції або послуг підприємства;

— номенклатуру та обсяг випуску продукції в натуральному і
вартісному виразі на плановий період (місяць, квартал, рік) слід
визначати з урахуванням таких чинників: максимально можливо-
го обсягу випуску продукції; максимально допустимих витрат на
виготовлення виробів; наявності платоспроможного попиту спо-
живачів на кожну позицію номенклатури (асортименту);

— уточнити потребу в продукції підприємства на плановий
період з урахуванням контрактів, що є у компанії, прямих зв’яз-
ків і попередніх угод із споживачами, а також обсяги держзамов-
лення тощо;

— на підставі потреби по кожній позиції прийнятої до вироб-
ництва номенклатури потрібно скласти попередній план вироб-
ництва і план збуту (реалізації) виробів у натуральному (кількіс-
ному) і вартісному виразі для формування первинного варіанта
виробничої програми;

— на підставі запланованої виручки від реалізації продукції
потрібно уточнити, наскільки оптимальним є розрахунковий об-
сяг виробництва.

20.2. Зміст і порядок розроблення
виробничої програми
структурних підрозділів підприємства

Виробнича програма підрозділів основного виробництва —
це сукупність продукції певної номенклатури й асортименту, яка
має бути виготовлена в плановому періоді у визначених обсягах
згідно з попитом, спеціалізацією і виробничою потужністю цих
підрозділів. Загальну схему розроблення виробничої програми за
умов наявності в складі підприємства підрозділів внутрішньої
кооперації та підрозділів, що мають замкнений виробничий цикл
і виготовляють продукцію безпосередньо на ринок, подано на
рис. 20.1.
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План реалізації
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підприємства

Плани продажу
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суб’єктів ринку

Залишки
готової продукції

на складі

Залишки
незавершеного
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підрозділів —
суб’єктів ринку
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План виробництва
підприємства

Плани виробництва
внутрішньокоопера-
ційних підрозділів

Рис. 20.1. Порядок розроблення виробничої
програми підприємства

Другий спосіб розроблення планів виробництва підрозділів
ґрунтується на їх планах продажу (поставки) продукції. При-
чому останні можуть випливати із плану продажу продукції
підприємства (централізоване розроблення плану «зверху-
вниз») або остаточно його формувати (метод «знизу-вверх»),
що передбачає самостійне формування підрозділами —
центрами прибутку портфеля продажу продукції. Цей варіант
планування близький до планування виробництва продукції
самостійним підприємством.

Коротко зупинимось на розробленні виробничої програми
підрозділів, продукція яких не є кінцевою з позиції підприємства,
тобто вони виготовляють окремі частини продукту (подетальна
спеціалізація) або виконують частину загального технологічного
процесу (технологічна спеціалізація).

При визначенні номенклатури та обсягу виробництва продук-
ції підрозділами підприємства важливе значення має розв’язання
питання про співвідношення власного виробництва і купівлі на
ринку окремих частин виробів (заготовок, деталей, вузлів, прила-
дів тощо). Ця проблема розв’язується з урахуванням таких чин-
ників, як можливість власного виробництва (наявні виробничі
потужності й персонал), якість виробів та їх ціна у зіставленні з
вартістю кооперованих поставок.
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Планово-облікові одиниці («номенклатурні позиції»), в яких
установлюється завдання цехам, мають неоднаковий ступінь де-
талізації для різних цехів і типів виробництва. Виробничі про-
грами випускових (складальних) цехів визначають найменування
і обсяг готових виробів у плані виробництва підприємства.
В одиничному та серійному виробництвах для заготівельних та
обробних цехів випуск продукції у номенклатурі встановлюється,
як правило, у комплектах деталей на замовлення, виріб, склада-
льну одиницю (вузол, агрегат). За масового виробництва цим це-
хам планується випуск заготівок і деталей за окремими наймену-
ваннями.

З метою чіткого взаємоузгодження виробничі завдання цехам у
натуральному виразі розробляються в порядку, зворотному до по-
слідовності технологічного процесу, тобто від випускних (склада-
льних) цехів до заготівельних. У плановому завданні кожного цеху
враховуються поставки продукції (заготовок, деталей, комплектів
тощо) цехам-споживачам, на склад готової продукції і можлива
зміна незавершеного виробництва з метою підтримання його ве-
личини на нормативному рівні. Цей загальний порядок розроблен-
ня виробничої програми цехів можна подати так:

Nв = Nп + Nс + Nн – Nф, (20.1)

де Nв — плановий випуск виробів у натуральному виразі в пев-
ному цеху;

Nп — поставка виробів наступним за технологічним маршру-
том цехам-споживачам;

Nc — поставка виробів на склад готової продукції (як запчас-
тини для сервісних центрів, продажу);

Nн, Nф — відповідно нормативний і фактичний міжцеховий
запас цього виробу (для комплектації, у вигляді оборотного запа-
су та ін.).

У випадку тривалого виробничого циклу виготовлення продук-
ції завдання встановлюються з випуску і запуску виробів. При
цьому може виникнути потреба в коригуванні внутрішньоцехо-
вого незавершеного виробництва. Покажемо це на простому при-
кладі виготовлення деталі — корпуса редуктора машини — заго-
тівельним і механічним цехами для складального цеху. Планом
заводу передбачено виготовити за квартал 500 машин, на кожну
необхідний один корпус редуктора. Крім цього, слід поставити
10 корпусів у свій сервісний центр і є замовлення іншого заводу
на 50 заготовок корпусів. Оскільки машина випускається постій-
но, незавершене виробництво періодично коригується і підтри-
мується на нормативному рівні. Складемо плани виробництва
корпуса редуктора для цих цехів.
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Складальний цех: для виготовлення 500 машин потрібно 500
корпусів; крім цього, цеху слід довести фактичну величину ма-
шин у незавершеному виробництві (15 шт.) до нормативної
(20 шт.). Отже, загальна потреба у деталі складального цеху ста-
новить 500 + (20 – 15) = 505 штук. Цю кількість слід одержати від
механічного цеху.
Механічний цех: випуск корпусів для складального цеху ста-

новить 505 штук, для сервісного центру — 10 штук. У незавер-
шеному виробництві корпусів редуктора є на 8 штук більше за
норматив. Таким чином, виготовити треба 515 корпусів
(505 + 10), а запустити у виробництво — 515 – 8 = 507 штук, сті-
льки ж необхідно одержати заготовок від заготівельного цеху.
Заготівельний цех: випуск корпусів для механічного цеху — 507

штук, для поставки на сторону — 50 штук. Незавершене виробниц-
тво підтримується на нормативному рівні. Програми випуску і запу-
ску заготівок збігаються і становлять 507 + 50 = 557 штук.

Плановий випуск продукції цеху розподіляється між дільни-
цями згідно з їх спеціалізацією. При цьому повинні бути забезпе-
чені комплектність виготовлення всіх деталей і рівномірність ви-
робництва. Для дільниць з предметною спеціалізацією видаються
завдання з виготовлення закріплених за ними деталей і складаль-
них одиниць. Дільницям з технологічною спеціалізацією вироб-
ництво продукції планується у комплектах деталей на основі
плану цеху і технології їх обробки.

Необхідною умовою ритмічної роботи всіх виробничих під-
розділів підприємства, випуску і поставки продукції згідно з до-
говорами є своєчасне забезпечення складальних процесів потріб-
ними наборами деталей, тобто виготовлення деталей на всіх ста-
діях технологічного процесу повинно бути комплектним. Для за-
безпечення цієї вимоги важливе значення має організація плану-
вання та обліку виготовлення продукції на такому організаційно-
му рівні, як бригада (за умов бригадної форми організації праці).

Для того щоб продукція виготовлялась комплектно, слід об-
ґрунтовано вибирати планово-облікові одиниці для бригади. Та-
кими номенклатурними позиціями можуть бути бригадокомплек-
ти — набір заготовок, деталей, складальних одиниць, з яких
складається певний виріб (машина, прилад тощо) і котрі виготов-
ляються конкретною бригадою. Кількість найменувань бригадо-
комплектів, закріплених за бригадою, відповідає здебільшого кі-
лькості найменувань готових виробів, деталі для яких виготовляє
бригада. Завдання з виготовлення продукції бригаді встановлю-
ється в певній кількості бригадокомплектів кожного найменуван-
ня. Комплект вважається готовим, якщо здані всі деталі, з яких
він складається. Деталі і складальні одиниці, що не ввійшли до
бригадокомплекту, не вважаються готовою продукцією бригади і
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не оплачуються. За таких умов бригада сама стежить за своєчас-
ним запуском деталей в обробку, забезпеченням комплектного їх
виготовлення, що сприяє своєчасному випуску продукції і скоро-
ченню незавершеного виробництва.

Планування й оцінка роботи бригад за бригадокомплектами по-
требує певної організаційної підготовки. Слід організовувати брига-
ди так, щоб кожна з них виконувала закінчений технологічний цикл
робіт. При цьому треба намагатись об’єднувати в бригадокомплекти
деталі, що є спорідненими (подібними) щодо конструкції і технології
їх обробки. Ураховуються також інші чинники, наприклад величини
партій запуску деталей у виробництво і, відповідно, періодичність їх
обробки, тривалість виробничого циклу тощо.

При оперативному плануванні серійного виробництва проду-
кції важливе значення має вибір величини партії деталей, тобто
кількості однакових деталей, що обробляються безперервно на
кожній операції без переналадки устаткування. Якщо деталі ви-
готовляються для разових замовлень або малих серій виробів
(одиничне й малосерійне виробництво), то величини таких партій
обробки деталей дорівнюють їх потребі. У випадку, коли деталі
потрібні періодично або постійно, але їх обробкою устаткування
повністю не завантажене (серійне виробництво), партії деталей
визначаються з урахуванням конкретних виробничих умов, оскі-
льки їх величини впливають на ефективність виробничого проце-
су, причому цей вплив неоднозначний.

Збільшення партії деталей веде до зменшення кількості пере-
наладок устаткування, внаслідок чого поліпшується його викори-
стання і знижуються витрати на підготовчо-завершальні роботи
(одержання завдання, ознайомлення з технічною документацією,
зміна інструменту, пристосувань, налагодження устаткування,
здача партії деталей). Крім цього, спрощується планування та об-
лік виробництва. З другого боку, обробка деталей великими пар-
тіями має негативні наслідки: зростають запаси деталей у незаве-
ршеному виробництві, тобто збільшується потреба в оборотному
капіталі, зростають витрати на зберігання деталей на складі. Ва-
жливо й те, що запуск у виробництво деталей великими партіями
може створювати проблеми у забезпеченні комплектності їх по-
дання на наступні стадії обробки та складання в певні періоди.
Отже, суперечливий вплив величини партії деталей на техніко-
економічні показники роботи потребує встановлення її величини
на оптимальному рівні. Оптимальною є така величина партії де-
талей, за якої загальні витрати на їх виготовлення, зберігання і
втрати від відволікання коштів у незавершене виробництво бу-
дуть мінімальними. Методика розв’язання цього завдання роз-
глядається у спеціальній літературі з оперативно-календарного
планування виробництва.
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Крім планування випуску продукції в натуральному виразі,
визначається загальний її обсяг у межах певного підрозділу. Цей
показник виконує ряд функцій залежно від специфіки підрозділу.
Він використовується для визначення частки підрозділу в загаль-
ному обсязі продукції підприємства, динаміки обсягу виробницт-
ва, продуктивності праці, оцінки діяльності, а в підрозділах, що
виготовляють готову продукцію на ринок, — для обчислення об-
сягу продажу і прибутку.

Основним показником обсягу продукції підрозділу є його кінце-
ва (готова) продукція, якою є вироби, складальні одиниці, комплек-
ти деталей (роботи, послуги), що пройшли виробничий процес у
цьому підрозділі, відповідають стандартам чи технічним умовам і
надходять в інші підрозділи або на склад готової продукції.

Вк = і

n

і
iΝ Ц

1
∑
=

, (20.2)

де Вк — випуск (обсяг) кінцевої продукції підрозділу в установ-
лених одиницях виміру;
п —  кількість найменувань виробів (деталей, комплектів), що

виготовляються в підрозділі;
Ni —  випуск виробів i-го найменування в натуральному виразі;
Цi — загальний вимірник (ціна) i-го виробу.
У підрозділах з тривалим виробничим циклом виготовлення

продукції її обсяг за певний період виражається більш загальним
показником обсягу виробництва — валовою продукцією. Цей по-
казник обчислюється за формулою:

Вв = Вк ± ∆Н, (20.3)
де Вв — обсяг виробництва в певному вимірі;

∆Н — зміна залишків незавершеного виробництва за розраху-
нковий період у тому самому вимірі.

Величина ∆Н обчислюється на основі фактичних запасів неза-
вершеного виробництва на початок планового періоду (Н1) і роз-
рахункової планової їх величини на кінець періоду (Н2).

Якщо виготовляються складні вироби з тривалим виробничим
циклом за індивідуальним замовленням, то в цьому разі обсяг
виробництва (∆Н) обчислюється за ступенем їх готовності на кі-
нець розрахункового періоду, тобто ціна (планова собівартість)
множиться на коефіцієнт готовності, визначений експертним
способом, і віднімається обсяг виконаної роботи (за ступенем го-
товності) на початок періоду. У дрібносерійному виробництві
досить часто обчислюється умовна кількість виробів у незавер-
шеному виробництві, після чого загальний обсяг виробництва
визначається за формулою (20.2). Умовна кількість виробів обчи-
слюється так:
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Kу = Тн.в / t , (20.4)

де Kу — умовна кількість виробів у незавершеному виробництві;
Тн.в — трудомісткість незавершеного виробництва, нормо-

годин;
t — трудомісткість одного виробу, нормо-годин.
Загальний обсяг продукції підрозділів обчислюється в різних

вимірниках залежно від конкретних умов виробництва і діючої
системи планування, обліку й оцінювання їх діяльності. Для ви-
значення динаміки обсягу продукції, продуктивності, фонду зар-
плати й деяких інших показників найвдалішим є натуральний
вимірник. Але він можливий лише в однономенклатурному вузь-
ко спеціалізованому виробництві, яке має обмежену сферу засто-
сування. У багатономенклатурному виробництві потрібні універ-
сальніші вимірники, здатні зробити порівняними різні вироби і
звести їх у загальний обсяг.

Універсальним, загальним вимірником обсягу продукції є ціни.
Досить часто вони й використовуються для визначення обсягу про-
дукції підрозділів підприємства: у підрозділах, що виробляють го-
тову продукцію на ринок, — ринкові ціни, у внутрішньокоопера-
ційних підрозділах — трансферні (планово-розрахункові).

На практиці у багатономенклатурному виробництві та для
проміжних цехів (дільниць) досить широко обсяг продукції (ви-
конаної роботи) вимірюється в нормованому часі на її виготов-
лення — у стабільних (у межах року) нормо-годинах. Нормова-
ний час як вимірник обсягу продукції застосовується передусім у
внутрішньокоопераційних цехах технологічної спеціалізації, а
також на виробничих дільницях і в бригадах. Позитивна сторона
цього вимірника — його простота і доступність. На всі деталі,
комплекти, вироби є норми часу, і яких-небудь спеціальних об-
числень не треба. Динаміка обсягу виробництва тут відповідає
динаміці трудомісткості продукції, що спрощує формування фо-
нду оплати праці. Разом з тим вимірювання обсягу виробництва в
нормо-годинах має недоліки. Основні з них такі: по-перше, у разі
застосування цього вимірника не видно залежності обсягу вироб-
ництва від складності праці; по-друге, за існуючого методу нор-
мування враховуються, як правило, затрати праці лише основних
виробничих робітників, переважно на відрядній оплаті праці, ча-
стка яких понижується внаслідок механізації та автоматизації ви-
робництва; по-третє, можуть бути спотворення в динаміці обсягу
виробництва за різної напруженості норм на окремі операції та
деталі. Отже, зазначений вимірник не можна вважати достатньо
обґрунтованим.

На середніх і великих підприємствах з розвиненою виробни-
чою інфраструктурою поряд з розробленням виробничих програм



Економіка підприємства494

підрозділів основного виробництва складаються плани виробни-
цтва допоміжних підрозділів, передусім це стосується інструмен-
тального, ремонтного цехів і енергетичного господарства. Особ-
ливість діяльності цих підрозділів, а отже, і виконуваних ними
виробничих програм, полягає в тому, що їх продукція і роботи
мають внутрішнє призначення. Допоміжні виробничі підрозділи
забезпечують нормальну роботу підрозділів основного виробни-
цтва, тому їх виробничі програми обумовлені переважно потре-
бами останнього.

У виробничу програму інструментального цеху включається
виготовлення інструментів та пристроїв, потреба в яких не задо-
вольняється купівлею на ринку. Це, як правило, спеціальний ін-
струмент широкої номенклатури, що виготовляється у невеликій
кількості. Тому виготовлення інструменту належить до дрібносе-
рійного типу виробництва.

У виробничу програму інструментального цеху (дільниці) на
плановий квартал (місяць) включаються насамперед аварійні за-
мовлення та дефіцитний інструмент [інструмент, планова кіль-
кість якого менша за його оборотний фонд, тобто наявність у
центральних інструментальних службах і в цехах (у запасі, зато-
чуванні, ремонті, на робочих місцях)]. Інструмент, що виготовля-
ється вперше для нових виробів, включається у виробничу про-
граму відповідно до плану-графіка технологічної підготовки ви-
робництва. Інструмент повторного виготовлення передбачається
в плані виробництва згідно з його потребою, яка визначається
здебільшого за системою «максимум—мінімум». Роботи із зато-
чування, ремонту, відновлення інструменту включаються у вироб-
ничу програму в загальній сумі (нормо-годинах, гривнях) на
підставі замовлень цехів або фактичних даних за минулі періоди.
Інструментальний цех повинен завжди мати резерв виробничої
потужності (пропускної спроможності) для виконання позапла-
нових робіт.

Відповідно до змісту діяльності ремонтного цеху складається
його виробнича програма на квартал і кожний місяць. План ре-
монтних робіт розробляється на основі плану-графіка ремонту
устаткування, а виготовлення запасних частин планується згідно
з їх потребою на ремонтні роботи і з урахуванням тривалості ви-
робництва. Особливістю ремонтного цеху є те, що в структурі
його виробництва істотна частка припадає на позапланові робо-
ти, спричинені аваріями, раптовими поломками устаткування.
Тому в плані на такі ймовірні роботи слід передбачати резерв ви-
робничої потужності. Величина такого резерву визначається за
даними досвіду (орієнтовно 10—15 %).

Енергетична система підприємства поділяється на генеруючу
(електростанції, котельні, газогенераторні й компресорні устано-
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вки та ін.), передавальну (мережі, розподільні пристрої, трансфо-
рматорні підстанції) і споживчу (енергоприймачі основного, до-
поміжного виробництва, інші споживачі) частини. Процес вироб-
ництва, передачі та споживання енергії — це єдиний енергетич-
ний процес, внаслідок чого виробництво і споживання енергії
збігаються за величиною і в часі.

Підприємство має у своєму складі тільки ті генеручі підрозділи,
які забезпечують його енергією власного виробництва. Інші види
енергії надходять від зовнішніх постачальників. Обсяги власного
виробництва енергії зумовлюються потребами в ній, що визнача-
ються на основі складання енергетичних балансів підприємства.

З урахуванням впливу окремих визначальних чинників техно-
логія формування виробничої програми має ряд особливостей.
У зв’язку з цим доцільно розглянути специфіку формування ви-
робничої програми за такими варіантами:

1. За недостатнього завантаження виробничих потужно-
стей.

У виробництві, як і в будь-якому бізнесі, виручка від реаліза-
ції продукції повинна повністю покривати її собівартість і прино-
сити прибуток, достатній для ефективної діяльності підприємст-
ва. Проте в умовах спаду споживчого попиту можливі ситуації,
коли тимчасово доцільно виробляти продукцію з порівняно низь-
ким рівнем рентабельності і навіть нерентабельну. В цьому ви-
падку доцільними є такі рекомендації:

— визначається величина маржинального доходу як різниця
між ціною і змінними витратами по кожному нерентабельному
виду продукції;

— якщо розрахований маржинальний дохід є додатною вели-
чиною, то цей продукт не виключається з виробничої програми,
оскільки з погляду фінансових результатів від реалізації продук-
ції у разі недостатнього завантаження виробничих потужностей
доцільно продукувати всі вироби, за якими маржинальний дохід
є додатним і за обсягом більший у зіставленні з витратами, які
пов’язані з обслуговуванням незадіяної виробничої потужності;

— важливим є те, що додатковий випуск продукції в період
спаду дає змогу зберегти кваліфікований персонал;

— проводиться аналіз впливу тимчасової реалізації виробів за
ціною, нижчою за собівартість, на зниження майбутніх ринкових
цін і на скорочення доходів підприємства в перспективі. За наяв-
ності такої тенденції необхідно відмовитися від виробництва
цього виду виробу;

— аналізується процес зняття з виробництва конкретного ви-
ду продукції з погляду його впливу на реалізацію інших виробів;

— оскільки ринкова ситуація постійно змінюється, необхідно
враховувати нестабільність показника рентабельності;
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— насамкінець, на основі розглянутих питань приймається
управлінське рішення про економічну доцільність виробництва
нерентабельних видів продукції.

2. За нерівномірного попиту на продукцію.
У разі формування виробничої програми в умовах коливань

попиту на продукцію організації необхідно враховувати деякі
особливості:

1 варіант. Підтримування запасів готової продукції на міні-
мально необхідному рівні. За цим варіантом:
по-перше, визначається мінімально необхідний рівень запасів,

що дорівнює добутку середньоденного обсягу реалізації продук-
ції на норматив часу, необхідний для підготовки продукції до
відвантаження;
по-друге, планується виробництво продукції в чіткій відповід-

ності з попитом.
За умов цього варіанта можливі такі наслідки:

 скорочення рівня запасів до мінімального дає змогу скоро-
тити витрати на зберігання запасів, що, у свою чергу, зумовлює
зменшення потреби в оборотному капіталі, а за рахунок скоро-
чення необхідних складських площ — і в основному капіталі, і,
відповідно, прискорює оборотність оборотних коштів;

 нерівномірний характер виробництва, що повторює всі ко-
ливання попиту, може призвести до втрати кваліфікованого пер-
соналу в період спаду, наднормових робіт у період підйому по-
питу, а врешті-решт — до збільшення витрат виробництва;

 виробнича потужність підприємства може виявитися недо-
статньою за повного її використання у разі виникнення сприят-
ливої ринкової ситуації.

2 варіант. Використання запасів готової продукції як «амор-
тизатора» коливань попиту. Для цього:
по-перше, у період зниження попиту на продукцію виробниц-

тво повинно частково працювати «на склад», поповнюючи запаси
готової продукції;
по-друге, у період підйому попиту слід «викидати» на ринок

залишки готової продукції на складі.
При реалізації цього варіанта можливі такі наслідки:

 створення сприятливих умов до зниження витрат виробни-
цтва за рахунок рівномірнішого використання устаткування і
площ, а також забезпечення стабільності персоналу. Разом з тим
збільшується потреба в складських площах, а витрати на збері-
гання запасів зумовлюють сповільнення оборотності капіталу;

 має місце небезпека того, що через неточності в прогнозу-
ванні попиту частина продукції залишиться нереалізованою;

 оскільки зміни у співвідношенні обсягу виробництва і запа-
сів готової продукції чинять різноспрямований вплив на окремі
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складові ефективності, необхідний комплексний підхід до опти-
мізації виробничої програми і запасів готової продукції за всією
номенклатурою продукції за критерієм результативності, напри-
клад, за критерієм максимізації прибутку з урахуванням витрат
на зберігання готової продукції.

Крім того, можливі й інші ситуації, причому залежні не тільки
від зовнішніх обставин, а й від внутрішніх умов. Проілюструємо
останнє на конкретному прикладі.

Приклад. Початкові дані: попит на вироби «А» в плановому
році складає 12 000 шт., зокрема по кварталах: I — 2000 шт., II —
3500 шт., III — 4400 шт., IV — 2100 шт. Очікувані залишки гото-
вих виробів на складі на початок планового року 200 шт.
Необхідно: розробити два варіанти виробничої програми за

таких внутрішніх умов:
 1 варіант — залишки готової продукції на складі на кінець

кожного кварталу не повинні перевищувати 10 % попиту на виріб
у наступному кварталі; залишки на кінець року дорівнюють за-
лишкам на початок року.

 2 варіант — рівномірний розподіл річної виробничої про-
грами за кварталами.

Отримані результати за варіантами виробничої програми слід
зіставити за такими критеріями: витрати на виробництво продук-
ції; середня величина запасу готової продукції на складі; потреба
у складських площах для зберігання готової продукції; рівень за-
доволення попиту.

Розв’язок (табл. 20.2; 20.3).
Таблиця 20.2

ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ЗА ПЕРШИМ ВАРІАНТОМ

У т.ч. по кварталах
Показник Річний

обсяг I II III IV

Попит, шт. 12 000 2000 3500 4400 2100
План реалізації (продажу), шт. 12 000 2000 3500 4400 2100
План виробництва, шт. 12 000 2150 3590 4170 2090
Залишки готових виробів на
складі на початок періоду, шт. 200 200 350 440 210

Залишки готових виробів на
складі на кінець періоду, шт. 200 350 440 210 200

План постачання беремо на рівні попиту. Залишки готової
продукції на кінець кожного кварталу за умовою завдання не по-
винні перевищувати 10 % попиту на виріб у наступному кварталі.
Тобто останні на кінець І кварталу дорівнюють 3500 · 0,1 =
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= 350 шт. і т. д. Залишки на кінець року дорівнюють залишкам на
початок наступного року. Залишки готової продукції на початок
кожного кварталу дорівнюють залишкам готової продукції на
кінець попереднього кварталу. Визначимо план виробництва Nв в
І кварталі:

Nв = 2000 – 200 + 350 = 2150 (шт.).
Для решти кварталів план розраховуємо так само.

Таблиця 20.3
ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ЗА ДРУГИМ ВАРІАНТОМ

У т.ч. по кварталах
Показник Річний

обсяг I II III IV

Попит, шт. 12 000 2000 3500 4400 2100

План виробництва, шт. 12 000 3000 3000 3000 3000

Залишки готових виробів на
складі на початок періоду, шт. 200 200 1200 700 —

Залишки готових виробів на
складі на кінець періоду, шт. 900 1200 700 — 900

План реалізації (продажу), шт. 11 300 2000 3500 3700 2100

Тут річний план виробництва беремо на рівні річного попиту і
рівномірно розподіляємо по кварталах по 3000 виробів на кожен.
Залишки готової продукції на складі на кінець кожного кварталу
( к

скл.O ) визначаємо за формулою:
к
скл.O = Nв + п

скл.O – Nр  , (20.5)

де п
скл.O  — залишки готової продукції на складі на початок кож-

ного кварталу;
Nр — обсяг реалізації продукції.
3. Порівняння отриманих результатів:

 витрати на виробництво більші у першому варіанті;
 середня величина запасів готової продукції на складі у пер-

шому варіанті більша (300 шт.), ніж у другому варіанті (612 шт.);
 потреба у складських площах для зберігання готових виро-

бів у першому варіанті менша приблизно в 2,7 раза (за співвід-
ношенням максимального рівня запасів);

 у першому варіанті попит задовольняється повністю, а в
другому — на 94 %.

Отже, зіставляючи варіанти виробничих програм за різних внут-
рішніх умов, можна обирати найприйнятніший і найвигідніший.
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20.3. Ресурсне обґрунтування
виробничої програми

Запроектовану й відображену в плані підприємства
виробничу програму треба економічно обґрунтувати, тобто уз-
годити з необхідними виробничими потужностями цього під-
приємства, трудовими, матеріальними та інвестиційними ре-
сурсами.

Унаслідок дефіциту економічних ресурсів і меж, які вони
ставлять перед будь-якою виробничою діяльністю, обсяг вироб-
ництва на кожному підприємстві зумовлюється багатьма чин-
никами. Для всіх продуктів, що випускаються, і використову-
ваних ресурсів можна побудувати криву виробничих можливо-
стей (рис. 20. 3).

Кожна точка на цій кривій означає максимальний обсяг вироб-
ництва двох продуктів (Q1 і Q2). Щоб здійснити якнайкращі ва-
ріанти обсягів виробництва двох товарів на підприємстві, необ-
хідно забезпечити повне використання всіх наявних ресурсів.
Можливі поєднання на кривій випуску товарів Q1 і Q2 в точках А,
Б, С, Д, Е та інших визначають максимальні їх кількості, які мо-
жна отримати у разі повного використання наявних ресурсів. Усі
точки, що лежать поза кривою виробничих можливостей, є або
недосяжними (К — за межами кривої), або означають недовико-
ристання ресурсів (L — у межах кривої).

543210
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Рис. 20.3. Крива виробничих можливостей
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Конкретним виразом виробничих можливостей кожного під-
приємства служить його виробнича потужність. Верхня її межа
зумовлена наявністю виробничих площ, технологічного устатку-
вання, персоналу, матеріальних ресурсів і капіталу.

Виявлення реальної можливості виконання плану виробницт-
ва продукції полягає передовсім у визначенні максимального об-
сягу випуску виробів, що його може забезпечити наявна вироб-
нича потужність підприємства, та обчисленні необхідного її на-
рощування протягом періоду, на який було складено виробничу
програму.

За вихідні дані для цього беруть середньорічну виробничу по-
тужність підприємства та коефіцієнт її використання.

Наведемо приклад розрахунку можливого обсягу виробництва
продукції за наявної потужності підприємства (дані умовні):

1. Потужність на початок року.........................................……… 45 000
2. Приріст потужності за рахунок організаційно-

технічних заходів......................................…………………….……… 3600
3. Вибуття потужності...............................................…….………. 1200
4. Середньорічна потужність [п.1 + (п.2 – п.3) · 0,45].……….. 46 080
5. Коефіцієнт використання потужності.............................……… 0,94
6. Обсяг виробництва продукції (п.4 · п.5).....................………. 43 315

Збільшення потужності за рахунок використання внутрішньо-
виробничих резервів (здійснення певних організаційно-технічних
заходів) не завжди може забезпечити випуск запланованого обся-
гу продукції. Цим зумовлюється потреба визначати необхідність
уведення в дію нових (додаткових) потужностей за рахунок тех-
нічного переозброєння, реконструкції або розширення підприєм-
ства. Розрахунки проводяться у певній послідовності:

 визначається обсяг продукції, що не може бути отриманий
за наявної потужності і для виробництва якого необхідно вводити
в дію нові (додаткові) потужності;

 обґрунтовується для кожного року коефіцієнт освоєння но-
вих виробничих потужностей (kос) з урахуванням прийнятих нор-
мативних строків;

 розраховується середньорічна величина нових (додаткових)
потужностей за формулою:

Nc = (Bн – Bп)/koc, (20.6)
де Вн — обсяг продукції, для забезпечення випуску якої необхід-
не введення в дію нових виробничих потужностей;

Вп — обсяг продукції, виробленої у поточному році з додат-
кових потужностей, що були введені в дію в попередні роки;
при цьому Вп для першого року розрахункового періоду дорів-
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нює нулю, для другого — (N1 · koc), для третього — (N1 + N1 · koc)
тощо;

 обчислюється повний обсяг виробничих потужностей Ni,
що вводитимуться в дію в i-му році розрахункового періоду, за
формулою:

Ni = Nс /Кп , (20.7)

де Ni — величина середньорічного введення в дію потужностей в
i-му році розрахункового періоду;
Кп — коефіцієнт для перерахунку абсолютного введення в дію

потужностей у середню величину (емпірично розрахункова вели-
чина цього коефіцієнта визначена в межах 0,4—0,5).

Економічне обґрунтування виробничої програми підприємст-
ва з огляду на її забезпечення необхідними трудовими, матеріа-
льними та інвестиційними ресурсами в цілому зводиться до ви-
значення загальної потреби в них та ефективного їх використан-
ня, що розглянуто у відповідних розділах.

20.4. Контроль виконання виробничої
програми  підприємства
та її оптимізація

Виробнича програма за своїм змістом відбиває особ-
ливості виробництва через систему загальних і часткових показ-
ників, аналіз значень яких дає змогу здійснювати контроль за по-
точним станом і виконанням самої виробничої програми. З ме-
тою забезпечення виконання виробничої програми в майбутньо-
му здійснюється аналіз чинників, що впливають на обсяг реалізо-
ваної продукції , а саме:

 зростання обсягу товарної продукції;
 здійснення заходів технічного і організаційного розвитку

виробництва, зокрема випуску нових видів продукції, підвищен-
ня якості продукції, що випускається, впровадження нових тех-
нологічних процесів механізації й автоматизації виробничих
процесів, економії сировини, матеріалів, інших заходів, структу-
рних зрушень;

 зміни залишків нереалізованої готової продукції;
 інших чинників.

Засобами контролю виробничої програми є планові та факти-
чні баланси за розділами програми, системи поточного виробни-
чого обліку і звітності, системи оперативного управління вироб-
ництвом.
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До загальних показників контролю виконання виробничої про-
грами належать:

 коефіцієнт напруженості виробничої програми;
 рівень концентрації виробництва;
 рівень спеціалізації виробництва.

Планове значення коефіцієнта напруженості виробничої про-
грами дорівнює відношенню планового обсягу випуску продукції
до нормативного (номінального) обсягу випуску і показує, наскі-
льки завантажені виробничі потужності в рамках виробничої
програми порівняно з максимально можливим випуском. Розра-
хувавши фактичне значення коефіцієнта, можна визначити, на-
скільки фактичний випуск відхиляється від запланованого у ви-
робничій програмі.

Розробляючи річну виробничу програму, необхідно забез-
печити максимальний сукупний дохід, високу фінансову стій-
кість і платоспроможність підприємства. Це зумовлює відбір і
включення до плану виробництва найбільш конкурентоспро-
можної і рентабельної продукції. Для прийняття остаточного
рішення слід неодмінно брати до уваги такі загальновідомі
економічні показники, як величина попиту, сукупний до-
хід, граничні витрати і багато інших розрахунково-планових
даних.

Як критерії оптимальності найчастіше застосовуються мак-
симум прибутку на одиницю виробу і критичний обсяг прода-
жу — мінімально необхідний обсяг виробництва (продажу) ви-
робів, що забезпечує його беззбитковість («точка беззбитково-
сті»). Розв’язання задачі з оптимізації виробничої програми
підприємства полягає у знаходженні раціонального поєднання
цін і обсягів реалізації продукції. Процес визначення оптима-
льних цін і обсягів реалізації знаходить своє віддзеркалення
передусім у зміні частки окремих видів продукції в загальному
обсязі виробництва. Критерієм зміни частки окремих видів
продукції є коефіцієнт прибутковості продукції. При цьому
вважається, що підвищення в загальному обсязі реалізації час-
тки більш високорентабельних виробів забезпечує і найбіль-
ший обсяг прибутку.
Алгоритм формування виробничої програми, що забезпечує

підприємству максимальний прибуток, такий:
1) розраховується величина маржинального доходу на одини-

цю продукції по кожному виду;
2) ранжування продукції за спаданням маржинального доходу.

Порядок розташування продукції за видами відповідатиме їх
пріоритетності для включення у виробничу програму;

3) розроблення програми має супроводжуватися розрахун-
ками завантаження виробничого устаткування і площ. Пер-
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ший вид продукції включається у виробничу програму в пов-
ному обсязі і розраховується невикористаний залишок за на-
явними виробничими потужностями. Потім включається на-
ступний за пріоритетом вид продукції і т. д. до того моменту,
доки наявний ресурс виробничих потужностей не буде вичер-
паний;

4) враховується те, що потужність остаточної програми, як
правило, повинна бути дещо нижчою за виробничу потужність.
Резервування дасть змогу забезпечити повне і своєчасне вико-
нання зобов’язань з постачання продукції у разі збоїв у вироб-
ництві;

5) в окремих випадках лімітуючими чинниками для оптиміза-
ції виробничої програми можуть бути дефіцит кваліфікованого
персоналу, слабкий рівень НДР і ДКР, морально застаріле устат-
кування або обмеження щодо закупівлі матеріалів і комплектую-
чих виробів, необхідних для виробництва продукції. У цих випад-
ках програма має бути перевірена на потребу в дефіцитних видах
ресурсів.

Оптимізація виробничої програми з метою оперативного реа-
гування на зміну попиту за максимізації фінансового результату
підприємства може бути здійснена за наявності попиту на певну
продукцію з використанням показників маржинального доходу і
трудомісткості продукції.

Оптимізація виробничої програми передбачає проходження
трьох основних етапів: оцінювання трудомісткості виробничої
програми і зіставлення з наявними ресурсами; розрахунок мар-
жинального доходу за видами продукції; аналіз маржинального
доходу і трудомісткості.
Трудомісткість виробничої програми. На основі прогнозних

обсягів продажу з урахуванням складських залишків готової про-
дукції розрахунок трудомісткості виробничої програми здійсню-
ється в нормо-годинах — кількість продукції, що виробляється,
перемножується на час, необхідний для виробництва одного го-
тового виробу (трудомісткість виробу).

Наступний крок — зіставлення наявних можливостей і плано-
вої потреби в трудових ресурсах та максимального фонду робо-
чого часу (з урахуванням понаднормових робіт і вихідних днів)
для оцінювання здатності компанії виконати план. Приклад роз-
рахунку трудомісткості випуску запланованої кількості виробів і
порівняння з максимально доступним фондом робочого часу на-
ведено в табл. 20.3.

За даними табл. 20.3 можна зробити висновок про те, що цехи
завантажені більш ніж на 100 %, отже, план виробництва не може
бути виконаний. Тому необхідним є коригування портфеля замо-
влень і виробничого плану.
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Таблиця 20.3
ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА (вихідний варіант)

Показник

В
ир
іб

 А

В
ир
іб

 В

В
ир
іб

 С

В
ир
іб

 Д

В
ир
іб

 Е

Сумарне
заванта-

ження цеху,
нормо-
годин

Максималь-
ний фонд
робочого

часу, нормо-
годин

Заван-
таження
цеху за
трудомі-
сткіс-
тю, %

Обсяг виробниц-
тва, шт. 950 190 10 1900 14 250

Трудомісткість
готового виробу,
нормо-годин 30 15 55 65 3

одного
виробу 20 7 45 25 2

у т. ч.
по

цеху 1
всього
випуску 19 000 1330 428 47 500 28 500 96 758 95 000 102

одного
виробу 10 8 10 40 1

по
цеху 2

всього
випуску 9 500 1520 95 76 000 14 250 101 365 100 000 101

Визначення маржинального доходу за видами продукції. Ви-
робничий план коригується на підставі такого показника, як ма-
ржинальний дохід, що дорівнює різниці обсягу виручки від реа-
лізації продукції та обсягу змінних витрат. З виробничої програ-
ми виключаються вироби з найменшим маржинальним доходом у
розрахунку на одну нормо-годину. Приклад розрахунку наведено
в табл. 20.4.

За даними табл. 20.4, найменший маржинальний дохід —
200 грн — має виріб Е.

Скорочення обсягу виробів Е в плані виробництва дозволить
збалансувати навантаження на виробничі підрозділи, при цьому
відбудеться незначне зниження маржинального доходу компанії
(табл. 20.5).
Аналіз маржинального доходу і трудоміскості. Зміна вироб-

ничого плану тільки на підставі показника маржинального дохо-
ду не завжди дає змогу одержати оптимальні рішення з погляду
збільшення рентабельності бізнесу. Тому необхідним є додатко-
вий контрольний етап формування виробничого плану — аналіз
співвідношення маржинального доходу однієї нормо-години і
трудомісткості випуску одного виробу.
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Таблиця 20.4
РОЗРАХУНОК МАРЖИНАЛЬНОГО ДОХОДУ

НА ОСНОВІ ВИРОБНИЧОГО ПЛАНУ

№ Показник Виріб А Виріб В Виріб С Виріб Д Виріб Е

1 Обсяг виробництва, шт. 950 190 10 1 900 14 250

2 Ціна реалізації, грн 28 500 26 125 71 250 7125 950

3 Трудомісткість готового
виробу, нормо-годин 30 15 55 65 3

4 Витрати на заробітну
плату (р.3 ⋅ 50 грн (вар-
тість нормо-години)),
грн/виріб

1500 750 2750 3250 150

5 Витрати на матеріали,
грн/виріб 2000 8500 2500 500 600

6 Собівартість за змінними
витратами одного виробу
(р.4 + р.5), грн

3500 9250 5250 3750 750

7 Маржинальний дохід
одного виробу (р.2 – р.6),
грн

25 000 16 875 66 000 3375 200

8 Маржинальний дохід на 1
нормо-годину (р.7/р.3)
грн / нормо-годину

833 1125 1200 52 67

Охарактеризуємо кожний із видів продукції, що випускається
підприємством. Виріб А займає велику частку в обсязі виробниц-
тва підприємства (у нормо-годинах), але при цьому приносить і
максимальний маржинальний дохід. Виріб В унікальний, за ра-
хунок чого при достатньо низькій трудомісткості підприємство
має нагоду продавати його з великою націнкою. Інший варіант
унікального товару — виріб С, трудомісткість і націнка якого до-
статньо високі. Найімовірніше, він перебуває на стадії впрова-
дження й у міру накопичення виробничого досвіду та збільшення
обсягу випуску наближатиметься до виробу В. Найбільш про-
блемним у компанії є виріб Д, на який припадає більше 50 %
трудовитрат, проте кожна витрачена нормо-година приносить
вкрай низький маржинальний дохід. У перспективі можливе або
збільшення ціни, або поступова відмова від його випуску. Виріб
Е має низьку трудомісткість і маржинальний дохід у розрахунку
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на 1 нормо-годину, проте його недоліки компенсуються масовим
обсягом виробництва, стабільністю замовлень і надходження ви-
ручки.

Таблиця 20.5
ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА (варіант 2)

Показник

В
ир
іб

 А

В
ир
іб

 В

В
ир
іб

 С

В
ир
іб

 Д

В
ир
іб

 Е

Сумарне
заванта-
ження
цеху,
нормо-
годин

Максималь-
ний фонд

робочого часу,
нормо-годин

Заванта-
ження цеху
за трудомі-
сткістю, %

Обсяг вироб-
ництва, шт. 950 190 10 1 900 8 000

Трудоміст-
кість готового
виробу, нор-
мо-годин 30 15 55 65 3

одного
виробу 20 7 45 25 2

у т. ч.:
по цеху

1
всього
випус-
ку 19 000 1 330 428 47 500 16 000 84 258 95 000 89

одного
виробу 10 8 10 40 1

по цеху
2

всього
випус-
ку 9 500 1 520 95 76 000 8 000 95 115 100 000 95

Маржинальний
дохід, млн грн 23,8 3,2 0,6 6,4 1,6 35,6

Маржиналь-
ний дохід до
зміни вироб-
ничої програ-
ми, млн грн 23,8 3,2 0,6 6,4 2,9 36,9

На попередньому етапі на основі аналізу маржинального до-
ходу було вирішено скоротити виробництво виробу Е до 8 тис.
штук, при цьому загальний маржинальний дохід компанії склав
35,6 млн грн. Метод співвідношення трудомісткості і маржина-
льного доходу свідчить, що для підприємства найменш вигідним
є виробництво виробу Д (табл. 20.6).
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Таблиця 20.6
ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА (варіант 3)

Показники

В
ир
іб

 А

В
ир
іб

 В

В
ир
іб

 С

В
ир
іб

 Д

В
ир
іб

 Е

Сумарне
заванта-
ження
цеху,
нормо-
годин

Максималь-
ний фонд
робочого

часу, нормо-
годин

Заванта-
ження цеху
за трудомі-
сткістю, %

Обсяг виробни-
цтва, шт. 950 190 10 1 800 14 250

Трудомісткість
готового виробу,
нормо-годин 30 15 55 65 3

одного
виробу 20 7 45 25 2

у т. ч.:
по
цеху 1

всього
випуску 19 000 1 330 428 45 000 28 500 94 258 95 000 99

одного
виробу 10 8 10 40 1

по
цеху 2

всього
випуску 10 000 1 600 100 72 000 15 000 98 700 100 000 99

Маржинальний
дохід, млн грн 23,8 3,2 0,6 6,1 2,9 36,6

Завдяки скороченню його випуску до 1800 штук буде не тіль-
ки забезпечене нормальне завантаження виробничих цехів, а й
досягнутий великий маржинальний дохід по компанії розміром
36,6 млн грн, що на 1 млн грн перевищує попередній варіант ви-
робничого плану.

Питання для самоконтролю:

20.1. Сутність виробничої програми та її призначення.
20.2. Складові виробничої програми.
20.3. Ключові завдання та інформаційне забезпечення
процесу розроблення виробничої програми.
20.4. Технологія розроблення виробничої програми.
20.5. Порядок та етапи формування виробничої програми
підприємства.
20.6. Особливості розроблення виробничої програми окре-
мих підрозділів підприємства.
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20.7. Формування виробничої програми у разі недостат-
нього завантаження виробничих потужностей та за нерів-
номірного попиту на продукцію.
20.8. Суть кривої виробничих можливостей.
20.9. Ресурсне обґрунтування виробничої програми.
20.10. Розрахунок зміни виробничої потужності для забез-
печення виготовлення визначеного обсягу продукції.
20.11. Контроль виконання виробничої програми підпри-
ємства.
20.12. Алгоритм формування виробничої програми за кри-
терієм прибутковості.
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Тема 21

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА

Ключові
поняття
і терміни

 логістика;
 комплекс логістики;
 функції логістики;
 макрологістика;
 мікрологістика;
 матеріальний потік;
 потужність та напруженість матеріального потоку;
 класифікація матеріальних потоків;
 форми й системи матеріально-технічного забезпечення;
 запаси матеріалів та їх регулювання;
 виробнича логістика;
 внутрішньовиробничі логістичні системи

21.1. Логістичний підхід
в управлінні ресурсами

Терміну «логістика», відомому донедавна лише вузь-
кому колу фахівців, сьогодні приділяється особлива увага. Осно-

вна причина цього полягає в тому, що поняття
«логістика» почало ширше використовуватися

в економіці. Це обумовило необхідність більш ретельного дослі-
дження його природи.

Термін «логістика» — це синтез грецького слова «lego» (ду-
мати), німецького — «logik» (логіка), французького — «logez»
(розміщення) означає «майстерність розрахунку». Єдиного ви-
значення логістики на сьогодні у закордонній і вітчизняній еко-
номічній літературі нема. Різноманітність тлумачень цього по-
няття пов’язана насамперед з тим, що еволюціонувала сама кон-
цепція логістики, у зв’язку з чим як саме визначення, так і
об’єкти дослідження логістики змінювалися й уточнювалися з
розвитком ринкових відносин.

Новизна логістичного підходу до управління ресурсами поля-
гає в зміні пріоритетів господарської діяльності, де головну роль
відіграє не сам продукт, а процеси у формі різноманітних потоків
(матеріального, інформаційного, фінансового тощо). Управління
потоковими процесами, їх перетворення й інтеграція є новою йо-
го формою, що перевершує традиційні як за рівнем творчого по-
тенціалу, так і за ефективністю кінцевих результатів. Оптимізація
потокових процесів в економіці стала можливою лише завдяки
переорієнтації з кількісних критеріїв оцінювання господарської
діяльності на якісні.

Поняття
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Відповідно до одного із найзагальніших визначень логістика є
теорією і практикою управління матеріальними потоками.

З погляду управлінця, логістика інтерпретується як організа-
ція управління цілеспрямованою підготовкою і доцільним вико-
ристанням коштів і послуг, необхідних для розв’язання конкрет-
них завдань.

З позиції маркетингу логістика — процес управління вироб-
ництвом, рухом та збереженням матеріалів і товарів, а також
супутніми інформаційними потоками за допомогою організації
каналів товароруху, причому поточні й майбутні витрати міні-
мізуються за умови високоефективного виконання замовлень
споживачів.

Отже, в цілому, логістика — це гармонізація процесу управ-
ління потоками економічної системи на шляху від первинного
джерела сировини до кінцевого споживача готової продукції на
основі системного підходу й економічних компромісів щодо оп-
тимізації загальних витрат ресурсів, ринкових зв’язків і отриман-
ня синергічного ефекту.

Логістика є певною виробничою інфраструктурою економіки.
Вона базується на чіткій взаємодії попиту, поставок, виробницт-
ва, транспортування і розподілу продукції. Починаючи з первин-
них джерел сировини або вироблення напівфабрикатів, логістика
продовжується в обігу матеріалів і напівфабрикатів у рамках ви-
робничого процесу підприємства і завершується доставкою гото-
вої продукції споживачу. Використання логістичного підходу в
діяльності підприємства має суттєву практичну цінність. У при-
кладній сфері зворотна віддача від організації підприємства на
основі логістичного підходу виявляється у відчутному економіч-
ному ефекті, такому як мінімізація загальних витрат під час по-
стачання, виробництва і збуту товарів з метою задоволення су-
спільних потреб.

В економічній літературі більшість дослідників виділяє три
етапи розвитку логістики. Ці етапи дають змогу простежити змі-

ну концептуальних підходів до цього нового
організаційно-прикладного напряму.

Перший етап (50–60-ті роки ХХ ст.) — характеризується роз-
робленням експериментальної концепції логістики, викорис-
танням логістичного підходу до управління матеріальними пото-
ками у сфері обігу. У цей період формуються два стрижневі по-
стулати:

 є можливість об’єднання матеріальних потоків виробни-
цтва, зберігання і транспортування єдиною системою управ-
ління;

 інтеграція окремих функцій фізичного розподілу матеріалів
веде до появи суттєвого економічного ефекту.

Етапи розвитку



Розділ 5. Організація діяльності підприємства 511

На першому етапі розвитку логістики транспорт і склад, рані-
ше пов’язані лише операціями завантаження і розвантаження,
встановлюють тісні взаємні зв’язки. Вони починають працювати
на один економічний результат за єдиним графіком і єдиною уз-
годженою технологією. Тара, у якій відправляється вантаж, оби-
рається з урахуванням специфіки транспорту, у свою чергу, харак-
теристики вантажу, який необхідно перевезти, обумовлюють
вибір виду транспорту. Спільно розв’язуються й інші завдання з
організації транспортно-складського процесу.

Другий етап (70–80-ті роки ХХ ст.) характеризується розши-
ренням інтеграційної основи логістики на основі комплексного
підходу та ідеології раціональності. Логістика почала охоплюва-
ти виробничий процес. У цей період відбувається:

 стрімке зростання вартості та централізація фізичного роз-
поділу ресурсів;

 підвищення професіоналізму менеджерів, які здійснюють
управління логістичними процесами;

 використання довгострокового планування у сфері логістики;
 комп’ютеризація логістичних процесів;
 раптове значне скорочення запасів у матеріалопровідних ла-

нцюгах;
 чітке визначення дійсних витрат розподілу ресурсів;
 розроблення та впровадження заходів щодо мінімізації ви-

трат у процесі просування матеріального потоку до кінцевого
споживача (через призму трансформації його в товар).

До взаємодії складування і транспортування стали підключати
планування виробництва, що дало змогу скоротити запаси, під-
вищити якість обслуговування покупців за рахунок своєчасного
виконання замовлень, підвищити ефективність використання
устаткування.

Третій етап належить до сучасності й може бути охарактери-
зований так:

 з’являються фундаментальні зміни в організації та управлін-
ні ринковими процесами у глобальній економіці;

 сучасні комунікаційні технології, які забезпечують швидке
проходження матеріальних та інформаційних потоків, дають змо-
гу здійснити моніторинг усіх фаз переміщення продукту від пер-
винного джерела до кінцевого споживача;

 розвиваються галузі, які надають послуги у сфері логістики;
 концепція логістики, ключовим постулатом якої є необхід-

ність інтеграції, починає визнаватися більшістю учасників лан-
цюгів «постачання → виробництво → розподіл»;

 сукупність матеріалопровідних суб’єктів набуває цілісного
характеру.
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Мета логістики — це оптимізація (за критерієм економії ресур-
сів) циклу відтворення шляхом комплексного, орієнтованого на ри-

нок, формування матеріального потоку у вироб-
ництві та наступній комерціалізації товару.

Найчастіше мету логістичної діяльності
пов’язують з виконанням так званих правил логістики. Найпоши-
ренішим підходом є виділення «семи правил логістики», так зва-
ного комплексу логістики «7R» (від англійського слова «right» —
правильний): споживач — відповідний споживач; товар — потріб-
ний товар; кількість — у необхідній кількості; якість — необхідної
якості; час — необхідно доставити у потрібний час; місце — у по-
трібне місце; витрати — з мінімальними витратами (рис. 21.1).

Товар

Витрати

Якість

Місце

Кількість

Час

Споживач

Комплекс логістики 7R

Рис. 21.1. Комплекс логістики

Цілі логістичної діяльності будуть досягнутими, якщо наведе-
ні вище правила виконані, тобто забезпечена найкраща і швидка
відповідь на ринковий попит за найменших витрат. При цьому
необхідно ще раз підкреслити, що головною метою логістики є
вираження ідеальної ситуації, якої необхідно намагатися досягти.

Головна мета логістики конкретизується в її завданнях, які за
ступенем значимості розділяють на три групи: глобальні; загаль-
ні; локальні (рис. 21.2).

Основними функціями логістики є:
1) системоутворювальна функція логістики проявляється в за-

безпеченні процесу управління ресурсами з використанням системи
ефективних технологій. Отже, логістика утворює систему управлін-
ня товарорухом (формування бізнес-комунікацій, організація руху
продукції через місця складування, формування і регулювання запа-
сів продукції, розвиток і організація складського господарства);

Мета, завдання
та функції
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ЗАВДАННЯ ЛОГІСТИКИ

комплексне
інтегроване
системоутво-

рення ресурсних
потоків

стратегічне
управління вико-
ристанням логіс-
тичних потужно-
стей сфер вироб-
ництва та обігу

систематичне уточ-
нення логістичної
концепції в рамках
обраної стратегії
в ринковому
середовищі

досягнення
високої системної
адаптивності,
мобільності

та протиентро-
пійності

ГЛОБАЛЬНІ

ЗАГАЛЬНІ

наскрізний контроль за операційними
процесами в логістичних системах

поліваріантне прогнозування та
обґрунтування обсягів виробництва,
перевезень, потреби в запасах і т.д.

пошук дисгармонії між потребами
виробництва і можливостями матеріально-
технічного забезпечення, а також потре-
бами у логістичних послугах під час збуту

і можливостями логістичної системи

виявлення першопричин виникнення
втрат часу, матеріальних, трудових

і грошових ресурсів

формалізація поточних логістичних
цілей і параметрів функціонування

логістичної системи

розроблення та удосконалення
методів управління матеріальними

потоками

стандартизація кваліметричних
параметрів якості логістичних
послуг і окремих операцій

ідентифікація руху матеріальних
ресурсів, напівфабрикатів, готової
продукції в процесі виробництва

оптимізація технічної та техно-
логічної структури транспортно-

складських комплексів

раціоналізація зв’язків з навколиш-
нім середовищем

ЛОКАЛЬНІ

оптимізація запасів
на всіх етапах товароруху

раціоналізація часу
зберігання продукції

гарантійне забезпечення
якісного післяпродажного

обслуговування

сприяння перебігу транс-
формаційних процесів

оперативна
інформатизація

скорочення часу транспор-
тування продукції

зниження витрат у всіх
ланках логістичного

ланцюга

швидке реагування на зміну
уподобань споживачів

раціональний розподіл
транспортних засобів

Рис. 21.2. Завдання логістики
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2) інтегрувальна функція логістики забезпечує синхронізацію
процесів збуту, зберігання і доставки продукції з орієнтацією їх
на ринок засобів виробництва і надання посередницьких послуг
споживачам; уможливлює здійснення переходу від часткових за-
вдань до загальної оптимізації; забезпечує узгодження інтересів
логістичних посередників;

3) регулювальна функція. Логістичне управління матеріальни-
ми і супутніми потоками спрямоване на економію всіх видів ре-
сурсів, скорочення витрат живої й уречевленої праці на стику рі-
зних організаційно-економічних рівнів і галузей. У широкому
значенні управлінський вплив полягає в підтримці відповідності
поведінки частини логістичної системи інтересам цілого. Чим
вищий потенціал будь-якої підсистеми, тим більше вона у своїй
діяльності має орієнтуватися на стратегію логістичної системи. В
іншому разі за умови порушення підсистемою наперед заданого
рівня автономності може виникнути небезпека руйнування самої
системи;

4) результативно-трансформувальна функція. Логістична ді-
яльність спрямована на постачання продукції в необхідній кіль-
кості, у зазначений час і місце з заданою якістю (станом), за мі-
німальних витрат. Логістика прагне охопити всі етапи взаємодії
ланцюга «постачання → виробництво → розподіл → споживан-
ня». Інакше кажучи, вона є алгоритмом трансформації ресурсів у
постачання готової продукції відповідно до наявного попиту.

Теорія логістики дає змогу визначити такі категорії, як бізнес-
логістика, маркетинг-логістика, промислова логістика, логістика

менеджменту, логістика розподілу, логістика
забезпечення. В цілому розрізняють два рівні
логістики:

1) макрологістика — розглядає глобальні проблеми управлін-
ня бізнес-процесами (охоплює міжгалузеві процеси, тобто логіс-
тичні процеси між різноманітними фірмами, транспортом, посе-
редниками);

2) мікрологістика — вивчає локальні проблеми управління
внутрішньофірмовими потоками.

Виділяють три види мікрологістики: логістику постачання,
пов’язану із заготівлею чи закупівлею товарів; виробничу логіс-
тику, яка стосується доставки тих чи інших видів виробничих
ресурсів безпосередньо на місця їх переробки або використання в
необхідних обсягах та у визначений термін, і логістику розподі-
лу чи збуту, яка забезпечує збутові центри готовими виробами і
фірмовими послугами.

Для всіх цих видів мікрологістики обов’язковою є наявність
логістичного інформаційного потоку (надходження даних про
матеріальний потік, їх передача, обробка та систематизація з на-

Різновиди
логістики
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ступною видачею готової інформації). Якщо в рамках логістичної
системи інтегруються функції постачання виробництва, збуту,
розподілу і транспортування, споживання і ринку, тоді вона на-
зивається макрологістичною.

Отже, сферами мікрологістики є:
— планування виробничих завдань з детальним розподілом

випуску виробів, контроль за якістю праці, розміщення плану ви-
пуску виробів по виробничих ділянках підприємства;

— переробка вантажів, що транспортуються, управління запа-
сами, переміщення, зв’язок, організація інформаційних потоків,
пакування виробів, їх зберігання, складування, вантажно-розван-
тажувальні операції та комплектація партії вантажів;

— матеріальне заохочення, фінанси та розрахунки, вивчення
ринку, організація служби постачання;

— проектування замовлень на постачання продукції, складу-
вання запасів, постачання споживачів, фінансування замовлень.

У мікрологістичній системі розв’язуються питання в межах її
окремих функціональних елементів. Скажімо, в межах підприємства
інтегруються процеси планування виробництва та збуту, здійсню-
ється оптимізація транспортно-складських та вантажно-розвантажу-
вальних робіт, контроль матеріального потоку, тобто матеріалів, що
надходять на підприємство, обробляються тут і передаються за ка-
налами збуту, відвантажуються. Такі мікрологістичні системи іноді
називаються внутрішньовиробничими. До них належать і великі ав-
томатизовані транспортно-складські комплекси. Виробнича логісти-
ка розглядає раціональну побудову і структуру підприємства, різно-
манітних технічних засобів та розподіл функцій і обслуговуючого
персоналу, організацію служби матеріально-технічного постачання
та збуту готової продукції. Принцип взаємодії цих елементів вироб-
ничої логістичної системи є визначальним при її побудові.

Повною мірою потенційні можливості раціоналізації вироб-
ничих процесів у межах логістичної системи можуть бути вико-
ристані, якщо вдається поєднати окремі підсистеми, наприклад
гнучкий виробничий модуль із підсистемами забезпечення та
розподілу готової продукції зі складуванням та експедируванням
в інтегровану систему.

21.2. Матеріальний потік і його різновиди

Поняття матеріального потоку є ключовим у логісти-
ці. Матеріальні потоки утворюються в результаті транспортуван-
ня, складування і виконання інших матеріальних операцій із си-
ровиною, напівфабрикатами і готовими виробами, починаючи від
первинного джерела сировини до кінцевого споживача.
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Поняття матеріального потоку узагальнює безперервність змі-
ни та переміщення продуктів праці у сфері обігу і виробництва.

Матеріальний потік — це сукупність товарно-матеріальних
цінностей, які розглядаються у часовому інтервалі в процесі за-
стосування до них різних логістичних операцій.

Матеріальні потоки можуть протікати як усередині одного
підприємства, так і між різними підприємствами. При цьому ко-
жному матеріальному потоку відповідає деякий інформаційний
потік, який у часовому і просторовому аспектах може не збігати-
ся з матеріальним.

Матеріальні потоки можуть перебувати у двох протилежних
станах: динамічному і статичному. У тих випадках, коли матері-
альні потоки розглядаються не в часовому інтервалі, а у фіксова-
ний момент часу, вони утворюють матеріальні запаси.

Форма існування матеріального потоку зумовлена самим ви-
значенням і проявляється в матеріально-речовинних утвореннях,
які можуть змінюватися залежно від етапу просування. Так, щодо
підприємства матеріальний потік на етапі забезпечення виробни-
чих процесів матеріальними ресурсами постає у вигляді потоку
сировини, комплектуючих, допоміжних матеріалів. На етапі ви-
робництва — у вигляді напівфабрикатів. На етапі розподілу і
збуту — у вигляді готової продукції, запасних частин для проду-
кції, яку використовують споживачі, й т. д.

У сучасній науковій літературі в галузі логістики виділяють
різні види матеріальних потоків. Найважливішими ознаками кла-
сифікації матеріальних потоків є такі (табл. 21.1):

Таблиця 21.1
КЛАСИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ

Класифіка-
ційна ознака Різновид Сутність

елемента-
рний

— сукупність ресурсів одного найменування, які
розміщені протягом усього шляху від конкретно-
го джерела виробництва до моменту споживання

За рівнем
складності

інтегрова-
ний

— множина елементарних потоків, що формуєть-
ся на підприємстві і забезпечує його нормальне
функціонування

зовнішній — це потік, який протікає в зовнішньому щодо
певної логістичної системи середовищі. До цієї
категорії належать не будь-які вантажі, що пере-
міщуються поза підприємством, а лише ті, до ор-
ганізації яких підприємство причетне

Стосовно
логістич-
ної систе-
ми:

внутрішній — це потік, що протікає у внутрішньому середо-
вищі щодо певної логістичної системи
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Продовження табл. 21.1

Класифіка-
ційна ознака Різновид Сутність

вхідний — це зовнішній потік, який надходить у логістич-
ну систему із зовнішнього середовища. За умови
збереження на підприємстві запасів на одному
рівні вхідний матеріальний потік буде дорівнюва-
ти вихідному

За призна-
ченням

вихідний — це потік, який виходить з логістичної системи і
надходить у зовнішнє для неї середовище. (Вхідні
або вихідні матеріальні потоки є формою реаліза-
ції циклічних зв’язків, тобто зв’язків, у яких вихід
з однієї мікрологістичної системи одночасно є
входом в іншу і навпаки. Такі циклічні зв’язки
мають найважливіше значення у процесі адаптації
системи до динаміки зовнішнього середовища.)

безперерв-
ні

— мають місце на конвеєрних або автоматизова-
них лініях у процесі виробництва, у разі транспо-
ртування матеріальних ресурсів трубопроводом і
т. д.

дискретні — організація забезпечення потреб у формі
складських і транзитних постачань, подача на
робочі місця матеріальних ресурсів за умови дрі-
бносерійного і середньосерійного виробництва,
регулярне відвантаження готової продукції по-
стійним контрагентам і т.д.

За ритміч-
ністю

бліц-по-
токи

— це разові постачання, подача на робочі місця
рідковживаних предметів і засобів праці

продуктові — об’єктом їх вивчення (аналізу, планування) є
переміщення конкретних продуктів і засобів праці

операційні — потоки матеріальних ресурсів щодо конкрет-
них логістичних операцій

ділянкові — сукупні потоки, які розглядаються на окремій
ділянці логістичної системи. Основою для їх роз-
рахунку є операційні логістичні потоки

Залежно
від пред-
мета ви-
вчення

системні
потоки

— матеріальні потоки, які циркулюють у цілому в
логістичній системі, їх параметри визначаються
як сума ділянкових матеріальних потоків.

моноасор-
тиментні

— потоки, які утворюють вантажі одного на-
йменування

За натура-
льно-
речовим
складом поліасор-

тиментні
— матеріальні потоки з широким асортиментним
складом
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Закінчення табл. 21.1

Класифіка-
ційна ознака Різновид Сутність

масові — потоки, що виникають у процесі транспорту-
вання вантажів не одним транспортним засобом, а
їх групою

крупні — кілька залізничних вагонів, автомашин

середні — потоки, які утворюють вантажі, що надходять
окремими вагонами або автомобілями

За кількіс-
ною озна-
кою

дрібні — утворюють кількість вантажів, які не дають
змоги повністю використати вантажопідйомність
транспортного засобу і потребують для переве-
зення суміщення з іншими, попутними вантажами

тяжкі — потоки, що забезпечують повне використання
вантажопідйомності транспортних засобів, потре-
бують меншого складського об’єму. Тяжкі потоки
утворюють вантажі, у яких маса одного місця
перевищує 1 тонну (у разі перевезення водним
транспортом) і 0,5 тонни (у разі перевезення залі-
зничним транспортом)

За ванта-
жопідйом-
ністю

легкі — представлені вантажами, які не дають змоги
повністю використовувати вантажопідйомність
транспорту. Одна тонна вантажу легкого потоку
має об’єм більше 2 м3

сумісні — матеріальні потоки, які не потребують окремо-
го місця для зберігання та транспортування

За ступе-
нем суміс-
ності
утворюю-
чих потік
вантажів

несумісні — матеріальні потоки з особливими вимогами
щодо зберігання та транспортування

насипні — вантажі, які перевозяться у спеціальних транс-
портних засобах (вагонах бункерного типу, від-
критих вагонах, на платформах, у контейнерах, в
автомашинах) без тари

навалові
вантажі

— як правило, це вантажі мінерального похо-
дження (сіль, вугілля, руда, пісок і т.д.), що пере-
возяться без тари, деякі з них можуть змерзатися,
злежуватися, спікатися

тарно-
штучні

— вантажі, що мають різні фізико-хімічні власти-
вості, питому вагу, об’єм і перевозяться в контей-
нерах, ящиках, мішках, а також вантажі без тари,
довгоміри і негабаритні вантажі

За консис-
тенцією
вантажів

наливні — вантажі, що перевозяться наливом за допомо-
гою спеціальних технічних засобів (цистерн або
наливних суден)
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Матеріальні потоки характеризуються кількісними і якісними
показниками. Основними з яких є напруженість і потужність
матеріального потоку:

— напруженість матеріального потоку — це інтенсивність
переміщення матеріальних ресурсів, напівфабрикатів і готової
продукції;

— потужність матеріального потоку — це обсяг продук-
ції, який переміщується за певну одиницю часу.

Виходячи з цього, потік має розмірність «обсяг/одиниця ча-
су», тобто є дробом, у чисельнику якого міститься одиниця вимі-
рювання вантажу (штуки, тонни і т.д.), а в знаменнику — одини-
ця вимірювання часу (доба, місяць, рік і т. д.).

Показники потужності та напруженості матеріальних потоків
прямо залежать від стану інфраструктури суб’єкта господарю-
вання, обраної логістичної системи з управління процесами ви-
робництва і обігу, від стратегії підприємства і т. д. Між цими по-
казниками, як правило, спостерігається обернена залежність. На
них безпосередній вплив здійснюють обсяг (маса), час і форми
постачань.

Крім названих, на потужність і напруженість впливають також
інші фактори. Так, у сфері виробництва ці показники залежать
передусім від форми виробництва, технології виконання логісти-
чних операцій, рівня механізації й автоматизації робіт та ін. Ве-
лике значення має також вид продукції, її призначення. Якщо її
використовують на підприємствах сфери виробництва, то матері-
альні потоки будуть, як правило, потужнішими за обсягом, але
менш напруженими за формою постачань. Інша ситуація спосте-
рігається під час управління матеріальними потоками, які за зміс-
том складаються з продукції споживчого призначення. У такому
разі відносно часті постачання порівняно великій кількості спо-
живачів роблять канал матеріального потоку менш потужним,
але напруженішим.

Окрім вищезазначених, матеріальні потоки можна класифіку-
вати за такими ознаками, як номенклатура продукції, початкові,
кінцеві і проміжні пункти, наявність і величина запасів у цих
пунктах, спосіб переміщення.

Вивчення матеріальних потоків є основою для оптимізації
технологічних процесів виробництва, матеріально-технічного
забезпечення, транспортування та збуту продукції, раціоналі-
зації документообігу, проектування виробничих, складських і
допоміжних приміщень, створення високоефективної комуні-
каційної інфраструктури та організаційних структур управ-
ління.



Економіка підприємства520

21.3. Матеріально-технічне
забезпечення виробництва

У своїй діяльності підприємство використовує різно-
манітні матеріально-технічні ресурси (сировину, матеріали, паль-

не, енергію, комплектуючі тощо). Вони в про-
цесі виробництва перетворюються на продук-
цію (послуги) і підлягають постійному попов-
ненню. Для цього організовується матеріаль-
но-технічне забезпечення, яке включає: визна-

чення потреби в матеріально-технічних ресурсах, пошук і купів-
лю ресурсів, організацію доставки, зберігання й видачі їх окре-
мим споживачам на підприємстві. Постачання матеріально-
технічних ресурсів має бути своєчасним, комплектним і з мініма-
льними витратами. Виконує цю роботу відділ маркетингу або
відділ матеріально-технічного постачання.

Матеріально-технічні ресурси підприємство купує на ринку,
де продавцями й постачальниками є безпосередньо підприємства-
виробники або організації-посередники. Купівля матеріально-
технічних ресурсів безпосередньо у виробників, тобто організа-
ція постачання за прямими зв’язками, має ті переваги, що вона
забезпечує можливість оперативного врахування спеціальних ви-
мог покупця до продукції, конкретних побажань щодо її складу,
конструкції, оформлення, планування тощо. За прямими зв’язка-
ми постачаються передусім ті матеріально-технічні ресурси, які
потрібні постійно й у великій кількості, а також вироби за індиві-
дуальними замовленнями та складне устаткування. Проте вся
номенклатура матеріально-технічних ресурсів, потрібних у вироб-
ництві, яка сягає іноді десятків тисяч найменувань і типорозмірів,
не може постачатися за прямими зв’язками. Ті ресурси, які пот-
рібні у невеликій кількості, періодично або нерегулярно, економ-
ніше буває купувати в посередників — в оптових фірмах, у диле-
рів і в магазинах. Вони комплектують певний асортимент товарів
для продажу і територіально розміщуються неподалік від підпри-
ємств та організацій-споживачів.

Нерегулярна або періодична купівля матеріально-технічних
ресурсів, передовсім з однорідними стандартизованими власти-
востями, може здійснюватися на товарних біржах, де концентру-
ється інформація про продаж продукції та рівень поточних цін.

Коло основних постачальників підприємства є досить стабіль-
ним, особливо за умов масового та серійного виробництва, коли є
постійна потреба у великій кількості тих самих матеріалів. Але
періодично виникають нові завдання, які потребують нових ма-
теріально-технічних ресурсів і нових постачальників (освоєння

Форми й системи
матеріально-
технічного

забезпечення
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нової продукції, заміна та вдосконалення технологічних систем,
нове будівництво тощо). Проте і без цього може виявитися по-
треба замінити окремих постачальників, розширити їхнє коло.
Тому важливою є проблема вибору постачальників.

Вибираючи постачальників матеріально-технічних ресурсів,
слід ураховувати низку чинників, у тому числі: відповідність ви-
робничої потужності постачальників потребі підприємства в ма-
теріалах, якість і ціну останніх, репутацію постачальника, його
територіальну віддаленість та оперативність поставок, швидкість
реакції на потреби покупця, умови розрахунків, можливість на-
дання кредиту тощо. Ці характеристики постачальників ретельно
аналізуються, й вибирається той партнер, який забезпечує найлі-
пші умови постачання за мінімальних витрат.

Між постачальником і споживачем матеріально-технічних ре-
сурсів укладається договір, що регламентує всі умови постачан-
ня: кількість, якість, ціну товарів, термін доставки, форму розра-
хунків, відповідальність за порушення договору. Матеріально-
технічні ресурси надходять на склад підприємства, з якого далі
подаються в цехи й на робочі місця.

Об’єкти техніки (машини, устаткування, пристрої тощо), які
потрібні епізодично, зберігаються на складі підприємства до мо-
менту введення в експлуатацію. Щодо матеріалів, то постачання
їх на робочі місця є регулярним і вважається завершальним ета-
пом матеріально-технічного забезпечення. Воно здійснюється за
певною системою. Для кожного цеху чи іншого підрозділу служ-
бою матеріально-технічного забезпечення на підставі норм ви-
трат і планового обсягу робіт встановлюється ліміт витрат мате-
ріалів, у межах якого вони видаються зі складу.

Залежно від типу виробництва застосовуються різні системи
лімітування та забезпечення цехів матеріалами. На підприємст-
вах одиничного і дрібносерійного виробництва поширеною є де-
централізована (пасивна) система постачання цехів. Склад ви-
дає матеріали на підставі разових вимог цехів, які самостійно їх
одержують і транспортують. За умов масового та великосерійно-
го виробництва зі стабільною номенклатурою продукції і ритміч-
ним споживанням матеріалів застосовується централізована (ак-
тивна) система забезпечення робочих місць. Працівники складу
доставляють матеріали в цех безпосередньо на робочі місця в по-
трібній кількості й у належний час згідно з календарним графі-
ком у межах встановленого ліміту. Централізована система дає
змогу ефективніше використовувати складські приміщення,
транспортні засоби, успішніше механізувати та автоматизувати
транспортно-складські операції.

Вищої форми набуває централізоване постачання матеріалів у
цехи і на робочі місця за інтегрованої системи виробництва й
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постачання «точно за часом» (японський варіант «канбан»), ко-
ли всі процеси та їх забезпечення здійснюються згідно з чітким
календарним графіком. В єдиний графік роботи включаються та-
кож і постачальники, які забезпечують виробничий процес часто
прямо «з коліс», зводячи запаси матеріалів масового споживання
до мінімуму.

Потреба в матеріально-технічних ресурсах визначається по-
різному, залежно від їх призначення. Кількість технічних засобів,

тобто машин та устаткування, обчислюється
епізодично за проектування виробничих сис-
тем. Розрахунки потреби в матеріалах є регу-
лярними і здійснюються на єдиній методичній

основі. Кількість матеріалів певного різновиду, яка потрібна під-
приємству в розрахунковому періоді в натуральному вимірі (Мп)
і яку слід закупити, обчислюється за формулою

Мп = Мв – Мз.к + Мз.п,  (21.1)
де Мв — витрати матеріалів за розрахунковий період; Мз.п, Мз.к —
перехідний запас матеріалів відповідно на початок і кінець роз-
рахункового періоду.

Матеріали витрачаються (Мв) на такі потреби: основне вироб-
ництво, виготовлення технологічного оснащення, ремонтно-
експлуатаційні роботи, заходи з підвищення технічного рівня ви-
робництва, капітальне будівництво власними силами. Витрати
матеріалів обчислюються множенням обсягу продукції (робіт) на
норму витрат матеріалу. Цей засадний принцип конкретизується
відповідно до того чи того об’єкта нормування. Так, витрата ма-
теріалів на виробництво продукції Мв.в визначається за формулою:

н.внв.в МMM ±= ∑
=

n

i
iiN

1
,  (21.2)

де n — кількість найменувань продукції, що виготовляється; Ni —
обсяг випуску продукції і-го найменування в натуральному вимі-
рі; Мнi — норма витрат матеріалу на одиницю і-го виробу; Мн.в —
витрати матеріалу на зміну залишків незавершеного виробництва.

Величина Мн.в обчислюється тоді, коли істотно змінюються
залишки незавершеного виробництва. Обчислення її проводять
по-різному, залежно від широти номенклатури продукції та вели-
чини норм витрат. За обмеженої номенклатури продукції й вели-
ких норм витрат визначається зміна кількості виробів у незавер-
шеному виробництві, яку множать на норму витрат на один ви-
ріб. В інших випадках величина Мн.в обчислюється приблизно,
виходячи зі зміни незавершеного виробництва у вартісному ви-
мірі й витрат матеріалів на грошову одиницю за минулий рік.

Обчислення
потреби

у матеріалах
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Так підраховуються витрати на виробництво продукції основ-
них матеріалів, напівфабрикатів, комплектувальних виробів і тих
допоміжних матеріалів, які нормуються на окремі вироби. Витра-
ти матеріалів на допоміжні й обслуговуючі процеси обчислю-
ються множенням обсягу робіт або кількості об’єктів обслугову-
вання на норму витрат. Об’єктами нормування витрат матеріалів
у цьому разі можуть бути час роботи устаткування (мастильні,
охолоджуючі матеріали, енергія), тонно-кілометри перевезень
(матеріали для обслуговування транспортних засобів), одиниця
ремонтоскладності устаткування (матеріали для ремонту, запасні
частини), кількість працівників (спецодяг, спецхарчування тощо).

При здійсненні деяких логістичних операцій матеріальний по-
тік може бути розглянутий для заданого моменту часу. Тоді він

перетворюється в матеріальний запас.
Інтервали поставок матеріалів на підпри-

ємство та інтервали їх використання, за рідкі-
сними винятками, не збігаються: багато з них надходять у вироб-
ництво безперервно, тобто щоденно. Тому виникає потреба в за-
пасах матеріалів. За призначенням запаси поділяються на поточ-
ні, підготовчі й страхові. Зберігаються вони на складах разом, але
нормативні величини обчислюються окремо.
Поточний запас забезпечує роботу підприємства в період між

двома черговими надходженнями партій матеріалів. Він є величи-
ною змінною: досягає максимуму в момент надходження партії ма-
теріалів, поступово зменшується внаслідок їх використання і стає
мінімальним безпосередньо перед черговою поставкою (рис. 21.3).

Рис. 21.3. Схема запасів матеріалів на підприємстві

Максимальний поточний запас (Мз.пт.max) дорівнює партії по-
ставки матеріалів, яка залежить від інтервалу між двома постав-
ками та середньодобових витрат матеріалів, тобто:

Запаси матеріалів
та їх регулювання
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Мз.пт.max = Мд · tн,  (21.3)
де Мд — середньодобові витрати матеріалу в натуральному вимі-
рі; tн — інтервал між надходженням чергових партій матеріалів у
днях.

Різновидом поточного є сезонний запас, який утворюється за
умов сезонного використання, сезонної заготівлі або сезонного
транспортування матеріалів.
Підготовчий запас створюється тоді, коли перед використан-

ням матеріали потребують спеціальної підготовки (сушіння, роз-
крою, правки тощо). Він визначається за формулою:

Мз.пд = Мд tп ,  (20.4)
де tп — тривалість підготовки матеріалів у днях.
Страховий запас потрібний на випадок можливої затримки

надходження чергової партії матеріалів. Його обчислюють за фо-
рмулою:

Мз.стр. = Мд tт ,  (20.5)
де tт — тривалість термінового поповнення запасу в днях або за
стандартних інтервалів постачання — середнє відхилення від
нього.

Отже, загальний запас матеріалів визначають так:
максимальний:

Мз.max = Мд (tн + tп + tт) ,  (21.6)
мінімальний:

Мз.min = Мд (tп + tт) ,  (21.7)
середній:

Мз.ср = Мд ( 2
нt + tп + tт) .  (21.8)

Важливе значення для підтримування поточних запасів на на-
лежному рівні має система регулювання запасів. На вибір систе-
ми регулювання впливає багато факторів, і передовсім величина
потреби в матеріалах, регулярність запуску у виробництво, фор-
ма постачання тощо. Регулювання запасів може здійснюватися за
системами «максимум-мінімум», «стандартних партій», «станда-
ртних інтервалів» тощо.

У нас найвідомішою є система «максимум–мінімум», згідно з
якою запаси поповнюються до рівня, не нижчого за їх мінімальну
величину, а після надходження чергової партії не бувають біль-
шими за встановлену максимальну кількість. Для забезпечення
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цих умов замовлення на чергову поставку матеріалів видається за
такої величини поточного запасу, якої вистачить для роботи аж
доки замовлений матеріал надійде. Ця величина запасу назива-
ється «точкою замовлення» (Мз.з) та обчислюється за формулою:

Мз.з = Мз.пд + Мз.стр + Мдtз,  (21.9)
де tз — час у днях від моменту оформлення замовлення до надхо-
дження чергової партії матеріалів.

Інші системи регулювання запасів, як це видно з їх назв, жор-
стко регламентують величини партій поставок або інтервал між
ними.

Величина запасів матеріалів істотно впливає на ефективність
роботи підприємства, і вплив цей неоднозначний. З одного боку,
збільшення запасів унаслідок постачання великими партіями по-
требує більших оборотних коштів, додаткових витрат на збері-
гання матеріалів, компенсації можливого псування та втрат. Ці
втрати й витрати можна вважати пропорційними величині запасу,
тобто партії поставки. З другого боку, постачання великими пар-
тіями зменшує кількість поставок і, відповідно, транспортно-
заготівельні витрати, бо останні відносно мало залежать від ве-
личини партії поставки, а більшою мірою зумовлені кількістю
цих партій (витрати на оформлення, пересилання документів,
роз’їзди агентів, транспортування тощо). Зменшення величини
партії поставок спричиняє зворотний ефект: втрати й витрати,
пов’язані зі зберіганням запасів, зменшуються, а транспортно-
заготівельні витрати зростають (рис. 21.4).

Рис. 21.4. Графік залежності річних витрат на придбання
і зберігання матеріалів від величини партії поставки

Оптимальною є така партія поставки (Пм), яка забезпечує мі-
німальні сумарні витрати (См.с) на придбання (См.п) і зберігання
(См.з) матеріалів, тобто коли

См.с = См.п + См.з → min.   (21.10)
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Підставивши у складові цієї функції відповідні значення, оде-
ржимо:

п
м

р
м.п С

П
М

С ⋅= ;   (21.11)

нм
м

м.з РЦ
2
ПС ⋅= ,   (21.12)

де Мр — річна потреба в матеріалах; Сп — транспортно-
заготівельні витрати на одну партію поставки; Цм — ціна одиниці
матеріалу без урахування транспортно-заготівельних витрат; Рн —
коефіцієнт, що враховує втрати від відволікання коштів у запаси
й витрати на зберігання матеріалів.

Звідси оптимальна партія поставки обчислюється за формулою:

нм
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П

⋅

⋅
= . (21.13)

21.4. Виробнича логістика
та внутрішньовиробничі
логістичні системи

Матеріальний потік на своєму шляху від первинного
джерела сировини до кінцевого споживача проходить ряд вироб-
ничих ланок. Управління матеріальним потоком на цьому етапі
має свою специфіку і називається виробничою логістикою, або
внутрішньовиробничою [122, C. 74—77]. Метою виробничої ло-
гістики є оптимізація матеріальних потоків усередині підпри-
ємств, які створюють матеріальні блага або надають матеріальні
послуги.

Необхідність застосування логістики у матеріальній сфері зу-
мовлена кількома аспектами. По-перше, останнім часом спосте-
рігається тенденція звуження сфери масового і багатосерійного
виробництва. Розширюється застосування універсального устат-
кування, гнучких переналагоджуваних (виробничих) систем. Ви-
робники отримують все більше замовлень на виробництво неве-
ликих партій і навіть одиничних виробів. При цьому з боку поку-
пців все частіше висувається вимога задовольнити потребу за мі-
німально короткий термін з високим ступенем гарантії.

Іншим аспектом актуальності виробничої логістики є органі-
зація виробництва в рамках кооперації з випуску складних виро-
бів. У цьому випадку транспортно-пересувні операції можуть бу-
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ти об’єктом як виробничої логістики, якщо використовуються
власні транспортні засоби для внутрішньосистемного перемі-
щення вантажів, так і транспортної за умови використання транс-
порту загального користування.

Конкретні специфічні особливості побудови системи вироб-
ничої логістики підприємства залежать від типу і характеру ви-
робничого процесу. Зазвичай припускають, що виробнича логіс-
тика застосовується тільки на промислових підприємствах, які
виготовляють деяку продукцію. При цьому ми погоджуємося з
думкою, що поняття «виробничий процес» доцільно розглядати
ширше в межах операційних процесів, і тоді виробничу логістику
можна розуміти як логістику всередині підприємства будь-якого
типу, наприклад всередині промислового, будівельного чи торго-
вого підприємства. Відмінною рисою об’єктів вивчення вироб-
ничої логістики є їх територіальна компактність. Тому в літера-
турі їх іноді називають «основними об’єктами логістики».

Логістичні системи, які досліджує виробнича логістика, нази-
ваються внутрішньовиробничими логістичними системами.
Клас внутрішньовиробничих систем, якщо в них дотримуються
принципів логістики, досить великий — це промислові підприєм-
ства з високим рівнем автоматизації виробництва, автоматизовані
складські системи і підприємства матеріально-технічного поста-
чання, транспортні вузли, станції і т. д.

Якщо виходити із зазначеної раніше просторової декомпозиції
логістики, то внутрішньовиробничу логістичну систему слід від-
нести до мікрологістики. У той же час внутрішньовиробничі ло-
гістичні системи можна розглядати на макро- і мікрорівні.

На макрорівні внутрішньовиробничі логістичні системи є
джерелами матеріальних потоків і первинної інформації, вони
задають певний ритм усьому логістичному ланцюгу. У мініатюрі
внутрішньовиробнича логістична система є системою, в рамках
якої функціонують підсистеми постачання і збуту, промислового
транспорту, виробничі дільниці підприємства. Процес її моделю-
вання дає змогу отримати цінну інформацію для дослідження за-
кономірностей роботи всієї логістичної системи — про гнучкість,
стійкість, надійність і т. п.

На мікрорівні внутрішньовиробнича логістика є центром
управління, планування, координації та контролю всіх основних
потоків промислових підприємств. Тут внутрішньовиробничі ло-
гістичні системи є рядом підсистем, що перебувають у відноси-
нах і зв’язках одна з одною, утворюють певну цілісність, єдність.
Ці підсистеми: закупівля, склади, запаси, обслуговування вироб-
ництва, транспорт, інформація, збут і кадри — забезпечують вхо-
дження матеріального потоку в систему, проходження всередині
неї та вихід із системи. Відповідно до концепції логістики побу-
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дова внутрішньовиробничих логістичних систем має забезпечу-
вати можливість постійного узгодження і взаємного коригування
планів і дій постачальницьких, виробничих і збутових ланок все-
редині підприємства.

До завдань внутрішньовиробничих логістичних систем у рам-
ках заданої виробничої програми належать: оперативно-кален-
дарне планування з детальним розкладом випуску готової проду-
кції; оперативне управління технологічними процесами виробни-
цтва; загальний контроль якості, підтримка стандартів якості
продукції та відповідного сервісу; стратегічне та оперативне пла-
нування постачань матеріальних ресурсів; організація внутріш-
ньовиробничого складського господарства; прогнозування, пла-
нування й нормування витрат матеріальних ресурсів у виробниц-
тві; організація роботи внутрішньовиробничого технологічного
транспорту; контроль і управління запасами матеріальних ресур-
сів, незавершеного виробництва та готової продукції на всіх рів-
нях внутрішньовиробничої складської системи і в технологічно-
му процесі виробництва; внутрішньовиробничий фізичний роз-
поділ матеріальних ресурсів і готової продукції; інформаційне і
технічне забезпечення процесів управління внутрішньовиробни-
чими матеріальними потоками; автоматизація і комп’ютеризація
управління матеріальними та інформаційними потоками у вироб-
ництві. Отже, завдання виробничої логістики відображають орга-
нізацію управління матеріальними та інформаційними потоками
не лише всередині логістичної системи, а й у рамках всього про-
цесу виробництва.

21.5. Сучасні системи управління
матеріальними потоками

Управління матеріальними потоками передбачає визна-
чення параметрів траєкторії переміщення матеріалів, до яких нале-
жать: найменування матеріальних ресурсів; кількість матеріальних
ресурсів; початкова точка (вибір постачальника); кінцева точка (ви-
бір споживача); час (в які строки потрібно виконати замовлення і
доставити продукцію). Завдання логістики полягає в тому, щоб ор-
ганізувати процеси переміщення, які в сукупності були б оптималь-
ними для певної сфери і логістичної системи в цілому.

На сьогодні розроблено і впроваджено в практику кілька сис-
тем управління матеріальними потоками в рамках двох принци-
пово різних методичних підходів.
Перший підхід покладено в основу «штовхаючих» систем

(push system). Його суть полягає в тому, що із закінченням робо-
ти на виробничій ділянці матеріальний потік «виштовхується» на
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наступну ділянку (склад готової продукції) за розпорядженням,
яке надходить з центральної системи управління виробництвом.
Отже, у «штовхаючих» системах матеріальний потік рухається в
міру виконання робіт, без урахування готовності наступної діль-
ниці виробництва до роботи. Використовуючи таку систему
управління, протягом місяця доводиться неодноразово змінювати
виробничі графіки для всіх технологічних стадій одночасно, що
часто зробити дуже важко.

«Штовхаючі» системи управління матеріальними потоками
характерні для традиційних методів організації виробництва. Ос-
новний їх недолік полягає в необхідності створення значних
складських запасів матеріальних ресурсів та буферних запасів
деталей і комплектуючих між виробничими підрозділами й окре-
мими стадіями технологічного процесу.

Можливість застосування «штовхаючих» систем для логісти-
чної організації виробництва з’явилася у зв’язку з масовим по-
ширенням обчислювальної техніки і сучасних інформаційних
технологій. Найвідомішими апробованими логістичними моде-
лями систем такого типу є системи планування виробничих ре-
сурсів MRP I, MRP II, DRP I та DRP II.
Другий підхід до організації логістичних процесів на виробни-

цтві ґрунтується на принципово іншому способі управління ма-
теріальним потоком. Він є основою створення «тягнучих» сис-
тем (pull system), згідно з якими кожна дільниця виробництва, в
міру необхідності, «притягує» до себе деталі і напівфабрикати з
попередньої дільниці. Тут центральна система управління не
втручається в обмін матеріальними потоками між різними ділян-
ками підприємства, не встановлює для них поточних виробничих
завдань. Виробнича програма окремої технологічної ланки ви-
значається обсягом замовлення наступної ланки. Основною фун-
кцією центру управління є постановка завдання перед кінцевою
ланкою виробничого технологічного ланцюга.

Перевагою «тягнучих» (витягуючих) систем є те, що вони не
вимагають загальної комп’ютеризації виробництва. У той же час
вони передбачають високу дисципліну і дотримання всіх параме-
трів постачань, а також підвищену відповідальність персоналу
всіх рівнів, особливо виконавців. Це пояснюється тим, що
централізоване регулювання виробничих процесів обмежене.

До «тягнучих» логістичних систем належать системи:
KANBAN, ОВТ (оптимізована виробнича технологія), «Мізерне
виробництво».

У практиці господарювання широко застосовуються як «што-
вхаючі» системи, так і «тягнучі».

Розглянемо детальніше механізм функціонування найпошире-
ніших систем управління матеріальними потоками.
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Базовими мікрологістичними системами, які ґрунтуються на
концепції «планування потреб/ресурсів», у виробництві і поста-

чанні є системи «планування потреби в мате-
ріалах/виробничого планування потреби в ре-
сурсах» (materials/manufacturing requirements/
resource planning, MRP I/MRP II), а в дистрибу-
ції — системи «планування розподілу продук-

ції/ресурсів» (distribution requirements/resource planning, DRP
I/DRP II) [122, с. 82—88].

Хоч сама логістична концепція, закладена в основу системи
MRP I, сформована досить давно (із середини 50-х років ХХ ст.),
але тільки з появою швидкодіючих комп’ютерів її вдалося реалі-
зувати на практиці. Водночас революція в мікропроцесорних та
інформаційних технологіях стимулювала бурхливе зростання різ-
номанітних застосувань систем MRP у бізнесі.

Програмний комплекс MRP І ґрунтується на систематизова-
них виробничих розкладах (графіках випуску кінцевої продукції)
залежно від споживчого попиту і комплексної інформації, отри-
муваної з баз даних про матеріальні ресурси та їх запаси. Алго-
ритми, закладені в програмні модулі системи, спочатку перево-
дять попит на готову продукцію в необхідний загальний обсяг
вихідних матеріальних ресурсів. Потім програми обчислюють
ланцюг вимог на вихідні матеріальні ресурси, напівфабрикати,
обсяг незавершеного виробництва, які ґрунтуються на інформації
про відповідний рівень запасів, і розміщують замовлення на об-
сяги вхідних матеріальних ресурсів для ділянок виробництва
(складання) готової продукції. Замовлення залежать від специфі-
кованих за номенклатурою обсягів у вимогах на матеріальні ре-
сурси і часу їх доставки на відповідні робочі місця і склади.

Після завершення всіх необхідних обчислень в інформаційно-
комп’ютерному центрі фірми формується вихідний комплекс
машинограм системи MRP І, який у документальному вигляді
передається виробничим та логістичним менеджерам для при-
йняття рішень з організації забезпечення виробничих ділянок і
складського господарства фірми необхідними матеріальними ре-
сурсами. Типовий набір вихідних документів системи MRP І міс-
тить: специфіковані за номенклатурою, обсягом і часом вимоги
на матеріальні ресурси, які замовляються в постачальників; змі-
ни, які необхідно внести у виробничий розклад; схеми доставки
матеріальних ресурсів, обсяг постачань і т.п.; анульовані вимоги
на готову продукцію, матеріальні ресурси; стан системи MRP.

Системи MRP І переважно використовуються, коли попит на
вихідні матеріальні ресурси дуже залежить від попиту спожива-
чів на кінцеву продукцію. Система MRP І може працювати із ши-
рокою номенклатурою матеріальних ресурсів (багатоасортимент-
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ними вихідними матеріальними потоками). Хоча прихильники
концепції «точно в термін» стверджують, і небезпідставно, що
«тягнучі» мікрологістичні системи, які ґрунтуються на принци-
пах цієї концепції, швидше й ефективніше реагують на зміни
споживчого попиту, але трапляються випадки, коли системи
MRP І є ефективнішими. Це, зокрема, справедливо для фірм, які
мають досить тривалі виробничі цикли, і в умовах невизначеного
попиту. У той же час застосування цих систем дає змогу фірмам
досягти тих же цілей, що і за умови використання ЛТ-технології,
зокрема досягати скорочення тривалості повного логістичного
циклу та усунення надлишкових запасів, якщо час прийняття рі-
шень щодо управління виробничими операціями і закупівлі мате-
ріальних ресурсів порівнянний з періодичністю зміни попиту.

Вищезазначені недоліки і деякі обмеження застосування MRP І
стимулювали розроблення другого покоління цих систем, які ви-
користовуються в США і Західній Європі з початку 1980-х років
ХХ ст. Це покоління логістичних систем отримало назву «системи
MRP ІІ». Ці системи є інтегрованими мікрологістичними система-
ми, в яких об’єднано фінансове планування і логістичні операції. В
цей час вони розглядаються як ефективний інструмент планування
для реалізації стратегічних цілей фірми в логістиці, маркетингу,
виробництві та фінансах. Більшість західних фахівців розглядає
системи MRP ІІ як інструментарій, який використовують у плану-
ванні та управлінні організаційними ресурсами фірми з метою до-
сягнення мінімального рівня запасів у процесі контролю за всіма
виробничими стадіями. Вони є ефективним інструментом внутріш-
ньофірмового планування, що дає змогу перетворювати на прак-
тиці логістичну концепцію інтеграції функціональних сфер бізнесу
під час управління матеріальними потоками. Перевагою систем
MRP ІІ перед системами MRP І є повніше задоволення споживчого
попиту, яке досягається шляхом скорочення тривалості виробни-
чих циклів, зменшення запасів, кращої організації постачань, шви-
дкої реакції на зміни попиту. Системи MRP ІІ забезпечують вели-
ку гнучкість планування і сприяють зменшенню логістичних ви-
трат з управління запасами.

Система MRP І є складовою системи MRP ІІ. Крім неї, до
складу системи MRP ІІ входять: блок прогнозування та управлін-
ня попитом, розрахунок виробничого розкладу (графіка випуску
готової продукції), розрахунок плану завантаження виробничих
потужностей, блок розміщення замовлень і контролю закупівель
матеріальних ресурсів та інші блоки, що утворюють програмний
комплекс. Важливе місце в системі MRP ІІ посідають алгоритми
прогнозування попиту, потреби в матеріальних ресурсах, рівня
запасів. Додатково порівняно із системою MRP І розв’язується
комплекс завдань з контролю і регулювання рівня запасів матері-
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альних ресурсів, обсягу незавершеного виробництва і готової
продукції на ЕОМ. Для вирішення цих завдань проводяться під-
готовка, обробка і коригування інформації про надходження, на-
явність і переміщення матеріальних ресурсів, облік запасів у роз-
різі кожної позиції номенклатури і номенклатурних груп, місць
складського зберігання і т.п. До основних завдань управління за-
пасами належать: вибір стратегії поповнення запасів, розрахунок
критичних точок і точок замовлення, аналіз структури запасів за
методом АВС, наднормативних запасів та ін.

Новітня мікропроцесорна техніка і програмне забезпечення
дали змогу апробувати на практиці мікрологістичні системи, які
ґрунтуються на схемі MRP ІІ, в режимі реального часу, із щоден-
ним оновленням баз даних, що значно підвищило ефективність
планування та управління матеріальними потоками.

В останні роки в багатьох країнах було здійснено спроби
створити комбіновані системи MRP ІІ — KANBAN для взаємно-
го усунення недоліків, властивих кожній із цих систем окремо.
Зазвичай у таких комбінованих системах MRP ІІ використовують
для планування і прогнозування попиту, збуту і закупівель, а сис-
тему KANBAN — для оперативного управління виробництвом.
Деякі західні дослідники називають таку інтегровану мікрологіс-
тичну систему MRP ІІІ.

Найпоширенішою у світі серед мікрологістичних є концепція
«just-in-time»— JIT («точно в термін»). Однією із перших спроб

практичного впровадження цієї концепції ста-
ла розроблена корпорацією Toyota Motor у
1972 р. на заводі «Така хама» (м. Нагоя, Япо-

нія) мікрологістична система KANBAN, що в перекладі з японсь-
кої означає «карта». Система KANBAN є першою реалізацією
«тягнучих» мікрологістичних систем у виробництві, на впрова-
дження якої від початку розроблення у фірми Toyota пішло 10
років. Термін був таким тривалим, тому що система KANBAN не
могла працювати без відповідного логістичного середовища кон-
цепції JIT. Стрижневими елементами цього середовища стали:
раціональна організація і збалансованість виробництва; тоталь-
ний контроль якості на всіх стадіях виробничого процесу і якості
вихідних матеріальних ресурсів у постачальників; партнерство
тільки з надійними постачальниками і перевізниками; підвищена
професійна відповідальність усього персоналу. Перші спроби
американських і європейських конкурентів автоматично перенес-
ти схему KANBAN у виробництво без урахування цих та інших
факторів логістичного середовища зазнали невдачі.

Мікрологістична система KANBAN є системою організації не-
перервного виробничого потоку, який здатний до швидкої перебу-
дови і практично не потребує страхових запасів. Сутність системи
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KANBAN полягає в тому, що всі виробничі підрозділи заводу,
включаючи лінії кінцевого складання, забезпечуються матеріальни-
ми ресурсами тільки в тій кількості й у такі строки, які необхідні
для виконання заданого підрозділом-споживачем замовлення. Отже,
на відміну від традиційного підходу до виробництва, структурний
підрозділ-виробник не має загального жорсткого графіка виробниц-
тва, а оптимізує свою роботу в межах замовлення наступного у ви-
робничо-технологічному циклі підрозділу фірми, що здійснює опе-
рації на наступній стадії виробничо-технологічного циклу. Специ-
фікою такого планування є те, що вся диспетчеризація процесу по-
будована на горизонтальних зв’язках вздовж усього технологічного
ланцюжка, а не на піраміді, характерній для традиційних рішень.

Засобом передання інформації в системі є спеціальна картка
«kanban» у пластиковому конверті. Поширено два види карток:
відбору і виробничого замовлення. У картці відбору зазначається
кількість деталей (компонентів, напівфабрикатів), яку потрібно
взяти на попередній ділянці обробки (складання), у той час як у
картці виробничого замовлення — кількість деталей, яку потрібно
виготовити (скласти) на попередній виробничій ділянці. Картки
виробничого замовлення і відбору роблять різнокольоровими, за-
звичай чорно-білими. Ці картки циркулюють як усередині підпри-
ємств фірми Toyota, так і між корпорацією та компаніями-
співробітниками, а також на підприємствах філій. Отже, картки
«kanban» несуть інформацію про кількість витраченої і виробленої
продукції, що дає змогу реалізувати концепцію «точно в термін».

Практичне використання системи KANBAN, а пізніше її мо-
дифікованих версій дало змогу значно поліпшити якість продук-
ції, що випускається; скоротити логістичний цикл, як наслідок
істотно підвищити оборотність оборотного капіталу фірм; знизи-
ти собівартість виробництва; практично виключити страхові за-
паси і значно зменшити обсяги незавершеного виробництва.

Аналіз світового досвіду застосування мікрологістичної системи
KANBAN багатьма відомими машинобудівними фірмами показує,
що вона дає можливість зменшити виробничі запаси на 50 %, запаси
готової продукції — на 8 % за умови значного прискорення обер-
тання оборотних засобів і підвищення якості готової продукції.

У США і в інших країнах у 80-ті роки почали широко викори-
стовувати систему організації виробництва ОВТ, в якій на якісно

новій основі отримали подальший розвиток
ідеї, закладені в системах KANBAN і MRP.
Система організації виробництва і постачан-
ня, яку назвали «Оптимізованою виробничою
технологією» (Optimized Production Techno-

logy, ОРТ), розроблена ізраїльськими та американськими фахів-
цями і відома також як «ізраїльський KANBAN».
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Ця система належить до класу тягнучих систем організації по-
стачання і виробництва. Окремі західноєвропейські фахівці не-
безпідставно вважають, що ОВТ — це фактично комп’ютеризо-
ваний варіант системи KANBAN з тією лише істотною відмінніс-
тю, що вона запобігає виникненню вузьких місць (запаси сиро-
вини і матеріалів, машини й устаткування, технологічні процеси,
персонал) у ланцюзі «постачання → виробництво → збут», а сис-
тема KANBAN дає змогу ефективно усувати вже існуючі вузькі
місця.

У системі ОВТ в автоматичному режимі розв’язується ряд за-
вдань оперативного і короткострокового управління виробницт-
вом, у тому числі формування графіка виробництва на один день,
тиждень. Під час формування оптимального графіка виробництва
використовується критерій забезпеченості замовлень сировиною
і матеріалами, ефективності використання ресурсів, мінімуму
оборотних коштів у запасах і гнучкості виробництва.

Для формування на ЕОМ графіків з бази даних системи ОВТ
використовуються три масиви: замовлення; технологічні карти;
ресурси. Дані файла матеріалів і комплектуючих обробляються
одночасно з даними файла технологічних карт, унаслідок чого фор-
мується граф — технологічний маршрут. Цей технологічний мар-
шрут обробляється за допомогою програмного модуля, який іден-
тифікує критичні ресурси. Як наслідок з’являється можливість
оцінити інтенсивність використання ресурсів і ступінь їх заванта-
ження та відповідно впорядкувати їх. На цьому етапі технологіч-
ний маршрут розгалужується. Гілка критичних ресурсів включає
всі вузькі місця і подальші пов’язані з ними виробничі і збутові
операції. У програмно-математичному забезпеченні системи ОВТ
є модуль, який здійснює обробку даних: для кожного виду перед-
баченої до випуску продукції; для кожного виду технологічного
процесу. Після закінчення цієї операції включається наступний
програмний модуль, який за допомогою ітеративної процедури
робить розрахунок завантаження кожного ресурсу та впорядку-
вання цих ресурсів за ступенем їх використання. Потім наступний
програмний модуль здійснює пошук критичних ресурсів у вироб-
ничій програмі. Далі один із модулів ОВТ за допомогою деякого
алгоритму оптимізує використання критичних ресурсів у вироб-
ничій системі. Після закінчення цієї операції програма ранжує ви-
користання некритичних ресурсів. На цьому закінчується перша
ітерація. Після пошуку та виправлення помилок процес повторю-
ється. В результаті машинного розрахунку друкуються машино-
грами «Графік виробництва», «Потреба в сировині і матеріалах»,
«Стан складського запасу» та інші.

Ефект системи ОВТ полягає у збільшенні виходу готової про-
дукції, зниженні виробничих і транспортних витрат, зменшенні
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обсягів незавершеного виробництва, скороченні виробничого ци-
клу, зниженні потреби в складських і виробничих площах, під-
вищенні ритмічності відвантаження виготовленої продукції за-
мовнику.

В останні роки на багатьох західних фірмах під час організації
виробництва і в оперативному менеджменті набула поширення

логістична концепція «мізерне виробництво»
(Lean production LP).

Ця концепція, власне кажучи, є розвитком
концепції «точно в термін» і містить такі еле-

менти, як система KANBAN і «планування потреб/ресурсів».
Сутність внутрішньовиробничої логістичної концепції «мізер-

не виробництво» полягає у творчому поєднанні таких основних
компонентів: високої якості; невеликого розміру виробничих
партій; низького рівня запасів; висококваліфікованого персоналу;
гнучких виробничих технологій.

Концепція «мізерне виробництво» отримала таку назву, тому
що потребує значно менше ресурсів, ніж масове виробництво
(менше запасів, часу на виробництво одиниці продукції), спри-
чиняє менші витрати через брак і т.д. Отже, ця концепція поєднує
в собі переваги масового (великі обсяги виробництва — низька
собівартість) і дрібносерійного виробництва (розмаїтість продук-
ції та гнучкість).

Основними цілями концепції «мізерне виробництво» у плані
логістики є:

• впровадження високих стандартів якості продукції;
• досягнення низьких виробничих витрат;
• негайне реагування на зміну споживчого попиту;
• швидке переналагодження устаткування.
Стрижневими елементами реалізації логістичних цілей в опе-

ративному менеджменті під час використання цієї концепції є:
зменшення підготовчо-заключного часу; невеликий розмір партій
виробленої продукції; мала тривалість виробничого періоду; кон-
троль якості всіх процесів; загальне продуктивне забезпечення
(підтримка); партнерство з надійними постачальниками; еласти-
чні потокові процеси; «тягнуча» інформаційна система.

Велику увагу в концепції «мізерне виробництво» приділяють
загальній виробничій підтримці для того, щоб забезпечити стан
безперервної готовності технологічного устаткування, практично
виключити можливість його відказу, поліпшити якість його тех-
нічного обслуговування і ремонту. Поряд із загальним контролем
якості ефективна підтримка дає змогу до мінімуму скоротити за-
паси незавершеного виробництва (буферні запаси) між виробни-
чо-технологічними ділянками. Велику роль у реалізації цих за-
вдань відіграє підготовка персоналу середньої та нижчої ланок

Система
«Мізерне

виробництво»



Економіка підприємства536

виробничого і логістичного менеджменту, який повинен: знати
вихідні специфікації та вимоги підвідомчих виробничо-логістич-
них процесів і процедур; бути в змозі вимірювати результати ро-
боти і контролювати логістичні операції; бути добре підготовле-
ним і забезпеченим необхідними інструкціями; добре розуміти
кінцеву мету управління.

Застосування в системі «мізерне виробництво» елементів
систем KANBAN і «планування потреб/ресурсів» дає змогу
істотно знизити рівень запасів і працювати практично з міні-
мальними страховими запасами без складування матеріальних
ресурсів, чому сприяє співробітництво з надійними постачаль-
никами.

Кінцевою метою такого партнерства є встановлення тривалих
зв’язків з обмеженою кількістю надійних постачальників кожно-
го виду матеріальних ресурсів. У концепції «мізерне виробницт-
во» постачальники розглядаються як частина власної організації
виробничої, маркетингової та логістичної діяльності, яка забез-
печує виконання місії компанії. Такий підхід до постачальників,
що практично не вимагає вхідного контролю матеріальних ре-
сурсів, робить їх справжніми партнерами у бізнесі і сприяє інтег-
руванню постачання в логістичну стратегію фірми. Постачальни-
ки матеріальних ресурсів мають задовольняти такі основні вимо-
ги фірми-виробника готової продукції:

— доставка матеріальних ресурсів повинна здійснюватися
відповідно до технології JIT;

— матеріальні ресурси мають відповідати усім вимогам стан-
дартів якості;

— вхідний контроль матеріальних ресурсів потрібно виклю-
чити;

— ціни на матеріальні ресурси мають бути якомога нижчими
з розрахунку на тривалі господарські зв’язки у сфері постачань,
але це не повинно негативно відбиватися на якості матеріальних
ресурсів і доставці їх споживачеві;

— продавці матеріальних ресурсів повинні попередньо узго-
джувати зі споживачем проблеми і труднощі, які виникають у
їхніх ділових стосунках;

— продавці повинні супроводжувати постачання матеріаль-
них ресурсів документацією (сертифікатами), яка підтверджує
контроль якості їх виготовлення, або документацією з організації
такого контролю у фірми-виробника;

— продавці мають допомагати покупцеві в проведенні експе-
ртиз або адаптації технологій до нових модифікацій матеріальних
ресурсів;

— матеріальні ресурси мають супроводжуватися відповідни-
ми вхідними і вихідними специфікаціями.
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Велике значення для реалізації концепції «мізерне виробницт-
во» у внутрішньовиробничій логістичній системі має загальний
контроль якості на всіх рівнях виробничого циклу. Як правило,
більшість західних фірм використовує під час контролю якості
своєї продукції концепцію загального управління якістю і серію
стандартів ISO-9000. У процесах виготовлення продукції та
управління потоками матеріальних ресурсів у системі «мізерне
виробництво» зазвичай виділяють п’ять складових: трансформа-
цію (матеріальні ресурси перетворюються в готову продукцію);
інспекції (контроль на кожному етапі виробничого циклу);
транспортування (матеріальних ресурсів, запасів незавершеного
виробництва і готової продукції); складування (матеріальних ре-
сурсів, запасів незавершеного виробництва і готової продукції);
затримки (у виробничому циклі).

Логістичне управління цими компонентами потрібно спряму-
вати на реалізацію цілей системи «мізерне виробництво». У цьо-
му аспекті необхідними елементами є трансформація і транспор-
тування; інспекції якості потрібно проводити якомога рідше (від-
повідно до концепції загального управління якістю), а елементи
«складування» і «затримки» взагалі виключити. Інакше кажучи,
необхідно усунути зайві операції, що є девізом концепції «мізер-
не виробництво».

Питання для самоконтролю:

21.1. Логістичний підхід в управлінні ресурсами: сутність
та етапи розвитку логістики.
21.2. Мета, завдання, функції та різновиди логістики.
21.3. Комплекс логістики: сутність та елементний склад.
21.4. Поняття та основні параметри матеріального потоку.
21.5. Сучасна класифікація матеріальних потоків.
21.6. Форми й системи матеріально-технічного забезпе-
чення діяльності підприємства.
21.7. Методичні підходи до обчислення потреби в матеріалах.
21.8. Формування та регулювання запасів підприємства.
21.9. Сутність та специфічні риси виробничої логістики.
21.10. Сучасні логістичні концепції та системи: ключові
характеристики та сфери використання.
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Тема 22

ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові
поняття
 і терміни

 операційна діяльність;
 виробничий процес;
 технологічний процес;
 операція;
 тип виробництва;
 виробничий цикл;
 способи поєднання операцій;
 непотокове виробництво

22.1. Сутність, структура і принципи
організації операційної діяльності

Поняття операційної діяльності та виробничого
процесу. Операційна діяльність за П(С)БО 3 (положенням (стан-
дартом) бухгалтерського обліку 3) — це основна діяльність під-
приємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною
чи фінансовою діяльністю. Основною діяльністю є операції,
пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, ро-
біт, послуг), що є головною метою створення підприємства і за-
безпечують основну частку його доходу.

Основою операційної діяльності підприємства є виробничий
процес. Виробничий процес — це сукупність взаємозв’язаних
дій людей, засобів праці та природи, потрібних для виготов-
лення продукції. Головними елементами виробничого процесу
є процес праці як свідома діяльність людини, предмети та за-
соби праці (рис. 22.1). Наведені ресурсні складові виробничого
процесу потребують витрат певних коштів. Поряд з цим у ба-
гатьох видах виробництва використовуються природні процеси
(біологічні, хімічні процеси в аграрних та аграрно-
промислових підприємствах, сушіння, остуджування деталей
після термічної обробки тощо). Природні процеси потребують
витрат часу, а ресурси витрачаються тільки в разі необхідної їх
штучної інтенсифікації.

Стрижневою складовою виробничого процесу є технологічний
процес — сукупність дій зі зміни форми, стану, властивостей
предмета праці. На підприємствах здійснюються різноманітні
виробничі процеси, які поділяють передусім за ознаками призна-
чення, перебігу в часі та ступеня автоматизації.
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Рис. 22.1. Елементи (ресурси) та результати
виробничого процесу

Класифікація виробничих процесів. За призначенням вироб-
ничі процеси поділяються на основні, допоміжні та обслуговуючі.
Основні процеси — це процеси безпосереднього виготовлення
основної продукції підприємства, яка визначає його виробничий
профіль, спеціалізацію і поступає на ринок як товар для продажу.
Основні процеси в різних видах виробництва поділяються на ста-
дії: заготівельну, обробну, випускну (складальну). Разом вони
утворюють основне виробництво. До допоміжних належать про-
цеси виготовлення продукції та надання послуг, які використо-
вуються на самому підприємстві для забезпечення нормального
перебігу основних процесів. Допоміжні процеси групуються за їх
призначенням, утворюючи такі допоміжні виробництва, як ремо-
нтне, інструментальне, енергетичне та ін. Обслуговуючі процеси
забезпечують нормальні умови здійснення основних і допоміж-
них процесів. До них належать складські, транспортні процеси,
процеси контролю та випробувань, метрологічного обслугову-
вання.
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За перебігом у часі виробничі процеси поділяють на дискретні
(перервні) та безперервні. Дискретним процесам притаманна ци-
клічність, пов’язана з виготовленням виробів певної форми, які
обчислюються в штуках (машини, прилади, одяг тощо). Безперер-
вні процеси властиві виробництву продукції, яка не має сталого
об’єму й форми (сипкі, рідкі, газоподібні речовини), тому їхній
перебіг не потребує технологічної циклічності.

За ступенем автоматизації розрізняють ручні, механізовані, авто-
матизовані та автоматичні процеси. Ручні процеси здійснюються без-
посередньо робітником, фізична сила якого є основним джерелом
енергії. Механізовані процеси виконуються робітником за допомогою
машин. Робітник керує машинами, а безпосередньо виконує тільки
допоміжні операції. Автоматизовані процеси виконуються машина-
ми під наглядом працівника. За останнім можуть залишатися деякі
допоміжні операції. Автоматичні процеси здійснюються машинами
без участі людини за попередньо розробленою програмою.

Головною структурною одиницею виробничого процесу є
операція. Операція — це закінчена частина виробничого процесу,
яка виконується на одному робочому місці, над тим самим пред-
метом праці без переналагоджування устаткування. З усіх опера-
цій спеціально виділяють технологічні, сукупність яких утворює
технологічний процес.

Принципи раціональної організації операційної діяльності.
Під організацією операційної діяльності розуміють різні методи
поєднання всіх елементів виробничо-комерційної системи у про-
сторі і часі з метою їх ефективного використання. Раціональна
організація операційної діяльності має відповідати певним прин-
ципам, основними з них є: спеціалізація, пропорційність, парале-
льність, прямоточність, безперервність, ритмічність, автоматич-
ність, гнучкість, гомеостатичність (рис. 22.2).

● Принцип спеціалізації означає обмеження різноманітності
елементів виробничого процесу та інших видів операційної дія-
льності, передусім зменшення номенклатури продукції, яка виго-
товляється на кожній ділянці підприємства, а також різновидів
операцій, що виконуються на робочих місцях. Підвищуючи од-
норідність виробництва, спеціалізація спрощує його організацію,
створює передумови для автоматизації, унаслідок чого поліпшу-
ється використання ресурсів підприємства, підвищується якість
продукції, знижується її собівартість.

Рівень внутрішньозаводської спеціалізації істотно залежить
від конструктивної, технологічної та організаційної уніфікації.
Уніфікація — це зведення продукції, методів її виробництва або
їх елементів до єдиних форм, розмірів, структури, складу. Уніфі-
кація дає змогу зменшити номенклатуру деталей і вузлів, розум-
но обмежити різноманітність методів виробництва, типи й марки
устаткування, маршрути виготовлення деталей тощо.
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Принципи проектування
та організації операційної

діяльності

Пропорційність —
узгодженість пропускної
спроможності машин

та виробничих підрозділів,
окремих складових

операційного процесу

Прямоточність —
предмети праці повинні

мати найкоротші маршрути
проходження всіх стадій
та операцій, пов’язаних

з виробництвом
або реалізацією продукції

3

2

4

Безперервність —
мінімізація перерв 

у структурі технологічного 
циклу в дискретному вироб-
ництві через синхронізацію 
операцій, застосування про-
гресивних методів операцій-
ного управління виробницт-
вом або реалізацією про-

дукції

Ритмічність —
організація згідно з певним 
ритмом і планомірною 
повторюваністю роботи

всіх підрозділів підприємства

Гнучкість —
швидке адаптування 
операційної діяльності
до необхідного переходу

на виробництво і реалізацію
нової продукції

Гомеостатичність —
здатність виробничої 

системи стабільно виконувати
свої функції в межах допус-
тимих відхилень і протисто-
яти дисфункціональним

впливам
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Рис. 22.2. Основні принципи проектування та організації
операційних процесів

Додержання принципу спеціалізації істотно впливає на здійс-
нення інших принципів раціональної організації виробничого
процесу.

● Принцип пропорційності потребує узгодження пропускної
спроможності процесу, усієї взаємозв’язаної системи підрозділів
і машин. Пропорційність досягається тоді, коли сукупна продук-
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тивність технологічно зв’язаних ланок виробництва пропорційна
обсягу робіт, що виконуються. Порушення цього принципу при-
зводить до виникнення «вузьких місць» або неповного заванта-
ження окремих підрозділів. На підприємствах із складною струк-
турою виробництва важко досягти повної пропорційності потуж-
ностей окремих підрозділів (бригад, дільниць, цехів, виробницт-
ва). Вона періодично порушується внаслідок освоєння нових ви-
робів, неоднакових темпів зниження їх трудомісткості в різних
підрозділах тощо. Виникнення диспропорцій — закономірний
результат розвитку виробництва та його функціонування в дина-
мічному середовищі. Проте їх потрібно передбачати й планомір-
но мінімізувати.

● Принцип паралельності передбачає одночасне виконання
окремих операцій і процесів. Додержання цього принципу є осо-
бливо важливим у виготовленні складних виробів, що компону-
ються з багатьох деталей, вузлів, агрегатів, послідовне виробниц-
тво яких потребує тривалого часу. Паралельність досягається ра-
ціональним поділом виробів на складові частини, суміщенням
часу виконання різних операцій над ними, одночасним виготов-
ленням різних виробів. Одночасне виконання різних робіт на ро-
бочому місці забезпечується багатоінструментальною обробкою
заготівок, суміщенням часу виконання основних і допоміжних
операцій.

● Принцип прямоточності означає, що предмети праці в про-
цесі обробки повинні пересуватися найкоротшим шляхом на всіх
стадіях та операціях виробничого процесу, без зустрічних і зво-
ротних переміщень. Для дотримання цього принципу цехи, діль-
ниці, робочі місця (наскільки це можливо) розміщують за ходом
технологічного процесу. Допоміжні виробництва, служби, скла-
ди, у свою чергу, тримають якнайближче до тих підрозділів, кот-
рі вони обслуговують.

● Принцип безперервності потребує, щоб перерви між су-
міжними технологічними операціями були мінімальними або
їх зовсім було ліквідовано. Найбільшою мірою цей принцип
реалізується в безперервних виробництвах — хімічному, мета-
лургійному, енергетичному та ін. У дискретному виробництві
(машинобудуванні, будівництві, приладобудуванні та ін.), де
технологічний процес має широку диференціацію, повністю
ліквідувати перерви неможливо як з технологічних, так і з ор-
ганізаційних причин. За таких умов важливим завданням є мі-
німізація перерв у структурі виробничого циклу через синхро-
нізацію операцій, застосування прогресивних методів операти-
вного управління виробництвом. Постійність перебігу вироб-
ничого процесу треба доповнювати безперервністю роботи
устаткування й робітників.
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● Принцип ритмічності полягає в тому, що робота всіх під-
розділів підприємства і випуск продукції мають здійснюватися за
певним ритмом, планомірною повторюваністю. За додержання
цього принципу в однакові проміжки часу виготовляють однако-
ву або таку, що рівномірно зростає, кількість продукції, забезпе-
чуючи рівномірне завантаження робочих місць. Ритмічна робота
дає змогу якнайповніше використати виробничу потужність під-
приємства та його підрозділів.

● Принцип автоматичності передбачає економічно обґрун-
товане звільнення людини від безпосередньої участі у вико-
нанні операцій виробничого процесу. Особливо актуальною є
реалізація цього принципу у виробництві із важкими та шкід-
ливими умовами праці. Автоматизуються не тільки виробничі
процеси, а й інші сфери діяльності людини, у тому числі
управління.

● Принцип гнучкості означає, що виробничий процес має опе-
ративно адаптуватися до зміни організаційно-технічних умов,
пов’язаних із переходом на виготовлення іншої продукції або з її
модифікацією. Гнучкість виробничого процесу уможливлює
освоєння нової продукції в короткий термін і з меншими витра-
тами. Значення принципу гнучкості особливо зростає за умов
прискорених темпів науково-технічного прогресу, коли об’єкти
виробництва часто змінюються.

Гнучке виробництво швидко адаптується до зміни кон’юнкту-
ри ринку, що підвищує його конкурентоспроможність. Гнучкість
виробничого процесу досягається універсалізацією знарядь праці,
засобів автоматизації та методів обробки, запровадженням верс-
татів із числовим програмним керуванням (ЧПК), гнучких вироб-
ничих систем.

● Принцип гомеостатичності полягає в тому, щоб вироб-
нича система була здатною стабільно виконувати свої функції
в межах допустимих відхилень і протистояти дисфункціональ-
ним впливам. Це досягається створенням технічних та органі-
заційних механізмів саморегулювання і стабілізації. До стабі-
лізаційних організаційних систем належать системи оператив-
ного планування й регулювання виробництва, планово-
запобіжного ремонту устаткування, резервних запасів та низка
інших заходів.

Розглянуті принципи раціональної організації виробничого
процесу та інших видів операційної діяльності тісно пов’язані
між собою, доповнюють один одного і різною мірою реалізують-
ся на практиці. Проектуючи операційні процеси та їх організа-
цію, треба враховувати ці принципи, але оптимальні організацій-
но-технічні рішення слід вибирати за критерієм економічної ефек-
тивності.
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22.2. Типи і методи організації виробництва

Тип виробництва — це класифікаційна категорія ви-
робництва, яка враховує такі його властивості, як широта номен-
клатури, регулярність, стабільність і обсяг випуску продукції. Є
три типи виробництва: одиничне, серійне й масове.
Одиничне виробництво характеризується широкою номенклату-

рою продукції, малим обсягом випуску однакових виробів, повторне
виготовлення яких здебільшого не передбачається. Серійне виробни-
цтво має обмежену номенклатуру продукції, виготовлення окремих
виробів періодично повторюється певними партіями (серіями), і їх
сумарний випуск може бути досить значним. Масове виробництво
характеризується вузькою номенклатурою продукції, великим обся-
гом безперервного і тривалого виготовлення окремих виробів.

Окремо виділяють дослідне виробництво, що в ньому вигото-
вляються зразки або партії (серії) виробів для проведення дослід-
них робіт, випробувань, доопрацювання конструкцій. За дослід-
ними зразками розробляється конструкторська та технологічна
документація для серійного або масового виробництва. За своїми
характеристиками дослідне виробництво близьке до одиничного.

За ознаками типу виробництва можна характеризувати вироб-
ничі підрозділи: від робочого місця до підприємства взагалі. При
цьому важливою кількісною характеристикою є рівень спеціалі-
зації робочих місць, який обчислюється за допомогою коефіцієн-
та закріплення операцій. Коефіцієнт закріплення операцій — це
середня кількість технологічних операцій, яка припадає на одне
робоче місце за місяць. Він обчислюється за формулою

Mоз.
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==

n

i
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k 1 ,   (21.1)

де оз.k  — коефіцієнт закріплення операцій;
n  — кількість найменувань предметів, які обробляються на

цій групі робочих місць (на дільниці, в цеху) за місяць;
im  — кількість операцій, що їх проходить і-й предмет у про-

цесі обробки на цій групі робочих місць;
М — кількість робочих місць, для яких обчислюється оз.k .
Робочі місця одиничного виробництва характеризуються вико-

нанням багатьох операцій над різними деталями в межах технологі-
чних можливостей устаткування. Останнє є універсальним, розмі-
щується однотипними технологічними групами. Через часту зміну
предметів праці багато часу витрачається на переналагоджування
устаткування. Виконання різноманітних операцій за умов недостат-
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ньо опрацьованих унаслідок частої зміни об’єктів виробництва тех-
нологічних процесів потребує висококваліфікованих робітників-
універсалів. Орієнтовно для одиничного виробництва kз.о > 40.
На робочих місцях серійного виробництва виконуються опе-

рації над обмеженою номенклатурою деталей, які обробляються
періодично партіями. Застосовується універсальне та спеціальне
устаткування, що розміщується як технологічними групами, так і
за предметним принципом. Кваліфікація робітників у цілому мо-
же бути середньою, але досить високою, за винятком тих високо-
кваліфікованих працівників, які працюватимуть на машинах з
ЧПК та на гнучких автоматизованих лініях.

Залежно від широти номенклатури, величини партій, періодич-
ності їх обробки серійне виробництво поділяється на дрібносе-
рійне, середньосерійне і великосерійне. Робочі місця дрібносе-
рійного виробництва за своїми характеристиками близькі до ро-
бочих місць одиничного виробництва з дещо меншою кількістю
операцій, які на них виконуються, оскільки предмети обробля-
ються малими партіями. Коефіцієнт закріплення операцій може
набувати значень орієнтовно в межах 20 < kз.о. ≤ 40. Для робочих
місць середньосерійного виробництва характерне ще більше об-
меження кількості виконуваних операцій, оскільки партії виробів
стабільно повторюються. Устаткування має вищий рівень спеціа-
лізації, 10 < kз.о ≤ 20. На робочих місцях великосерійного вироб-
ництва предмети обробляються великими партіями, устаткування
спеціалізоване, 1 < kз.о ≤ 10.
Робочі місця масового виробництва характеризуються постій-

ним виконанням однієї операції над одним предметом праці, тоб-
то kз.о = 1. Устаткування є вузько спеціалізованим, застосовується
спеціальне оснащення. Принцип розміщення устаткування —
предметний. Виконання елементарних операцій на потокових лі-
ніях не потребує високої кваліфікації робітників, але на автома-
тизованих системах їхня кваліфікація має бути на рівні техніка чи
навіть інженера. Характеристику різних типів виробництва наве-
дено в табл. 22.1.

Практично немає підприємств з однорідним типом виробниц-
тва. Тому тип виробництва дільниці, цеху, підприємства визнача-
ється типом виробництва, що переважає на робочих місцях.

Підприємства одиничного виробництва виготовляють проду-
кцію окремими екземплярами, що не повторюються взагалі або
повторюються нерегулярно. На дільницях і в цехах переважають
одиничні процеси, але є робочі місця і цілі підрозділи із серійним
виробництвом уніфікованих деталей та вузлів для різних виробів
(шестірні, валики, кріпильні деталі, ручки, контрольні прилади
тощо). До підприємств одиничного виробництва належать заводи
важкого, енергетичного машинобудування, суднобудування та ін.
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Таблиця 22.1
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПІВ ВИРОБНИЦТВ

Тип виробництва
Характеристика

одиничне серійне масове

Широта
номенклату-
ри виробів

необме-
жена

обмежена кількістю
типів

один тип

Постійність
виготовлення

не повто-
рюється

періодично повто-
рюється

постійно випускається

Рівень спеці-
алізації робо-
чих місць

різні
операції
kз.о > 40

обмежена кількість
операцій, які періо-
дично повторюють-
ся, 1 < kз.о ≤ 40

одна операція, kз.о = 1

Рівень спеці-
алізації устат-
кування

універ-
сальне

універсальне і спеці-
альне

переважно спеціальне

Принцип роз-
міщення ро-
бочих місць

техноло-
гічний

технологічний і
предметний

предметний

Рівень квалі-
фікації робіт-
ників

високий середній, високий на
автоматизованих
системах

невисокий на простих опе-
раціях, високий у автома-
тизованих системах

Підприємства серійного виробництва випускають серії виро-
бів обмеженої номенклатури, які періодично повторюються. Се-
рія — це певна кількість виробів одного типорозміру, що вигото-
вляється за незмінною технічною документацією. На серійних
підприємствах робочі місця переважно серійного типу виробниц-
тва. Водночас можуть використовуватися і процеси масового ви-
робництва уніфікованих деталей на потокових лініях. Типовими
прикладами підприємств серійного виробництва є верстатобудів-
ні, літакобудівні заводи, підприємства з виробництва сільськогос-
подарської техніки, електровозів тощо.

Підприємства масового виробництва безперервно випускають
один або кілька виробів протягом тривалого часу за умов високої
внутрішньозаводської спеціалізації. На робочих місцях перева-
жають масові процеси, проте в окремих випадках за низької тру-
домісткості операцій використовуються серійні типи виробницт-
ва, наприклад, на заготівельних процесах. До таких підприємств
належать автомобільні, тракторні заводи, підприємства з вигото-
влення годинників, телерадіоапаратури та ін.

Тип виробництва істотно впливає на його організаційно-
технічну будову й ефективність. Від типу виробництва зале-
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жить виробнича структура підприємства та його підрозділів,
вибір технологічних процесів, устаткування й оснащення, ме-
тодів організації виробництва та управління. Найефективні-
шим є масове виробництво, де можна легко застосовувати ви-
сокопродуктивне спеціальне устаткування й максимально реа-
лізувати принципи раціональної організації виробничого про-
цесу. Технічно та організаційно складним і найменш ефектив-
ним є одиничне виробництво. Тому важливою передумовою
підвищення ефективності виробництва є збільшення його се-
рійності, перехід за можливості від одиничного до серійного, а
від серійного до масового виробництва. Досягається це різни-
ми способами, зокрема розширенням ринку збуту і збільшен-
ням серій виробів, уніфікацією деталей та агрегатів особливо
складних машин і приладів, запровадженням групових методів
обробки тощо.

Методи організації виробництва. Метод організації вироб-
ництва — це спосіб поєднання виробничого процесу в часі та
просторі як сукупності засобів і прийомів його реалізації.

Основними ознаками методу організації виробництва є: взає-
мозв’язок послідовності виконання технологічних операцій з по-
рядком розташування устаткування та ступінь безперервності
виробничого процесу. Основними методами організації виробни-
цтва є непотоковий (одиничний, одинично-технологічний, парті-
онно-технологічний) та потоковий (партіонний).

Непотоковому виробництву властиві такі ознаки: на робочих
місцях обробляються різні за конструкцією і технологією виготов-
лення предмети праці, кількість кожного з яких є невеликою й
недостатньою для нормального завантаження устаткування; ро-
бочі місця розміщуються за однотипними технологічними група-
ми без певного зв’язку з послідовністю виконання операцій, на-
приклад групи токарних, фрезерних, свердлильних та інших вер-
статів; предмети праці переміщуються у процесі обробки за склад-
ними маршрутами, унаслідок чого є великі перерви між опера-
ціями. Після окремих операцій предмети праці часто надходять
на проміжні склади і чекають звільнення робочого місця для ви-
конання наступної операції.

Непотоковий метод застосовується переважно в одиничному і
серійному виробництві. Залежно від номенклатури виробів та їх
кількості він може мати різні модифікації (рис. 22.3). За умов
одиничного виробництва непотоковий метод здійснюється пере-
важно у формі одинично-технологічного, коли окремі предмети
праці по одному або невеликими партіями, які не повторюються,
проходять обробку згідно з наведеним вище порядком. У серій-
ному виробництві цей метод набирає форми партіонно-
технологічного або предметно-групового.
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Одинично-
технологічна
модифікація

Обробка пред-
метів здійсню-
ється по одному
або невеликими

партіями

Партіонно-
технологічна
модифікація

Предмети праці
проходять обробку

партіями, які
періодично

повторюються

Предметно-групова
модифікація

Вся сукупність
предметів праці поді-
ляється на техноло-
гічно подібні групи,
а потім окремо

обробляється кожна
з таких груп

1
2 3

Модифікації
організації

непотокового
виробництва

Рис. 22.3. Можливі модифікації організації
непотокового виробництва

Партіонно-технологічний метод відрізняється від одинично-
технологічного тим, що предмети праці проходять обробку пар-
тіями, які періодично повторюються. Надзвичайно важливо ви-
значити величину оптимальної партії. Оптимальною є така партія
предметів, коли загальні витрати на її виготовлення будуть міні-
мальними. Вона обчислюється у процесі оперативного управлін-
ня виробництвом.

Одинично- і партіонно-технологічні методи виробництва ор-
ганізаційно є досить складними. Їх недоліки трохи послаблюють-
ся застосуванням предметно-групового методу. Суть останнього
полягає в тому, що вся сукупність предметів праці поділяється на
технологічно подібні групи. Обробка предметів кожної групи
здійснюється за приблизно такою самою технологією і потребує
однакового устаткування. Це дає змогу створювати для обробки
предметів групи предметно спеціалізовані дільниці, підвищувати
рівень механізації та автоматизації виробництва. Предметно-
групові методи створюють передумови для переходу до потоко-
вого виробництва.

Кількість устаткування в непотоковому виробництві обчислю-
ється окремо для кожної групи однотипних, технологічно взаємо-
замінних верстатів.
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Загальна характеристика потокового виробництва. Пото-
кове виробництво — високоефективний метод організації вироб-
ничого процесу, його основні ознаки такі:

— за групою робочих місць закріплюється обробка або
складання предмета одного найменування чи обмеженої кіль-
кості найменувань конструктивно та технологічно подібних
предметів;

— робочі місця розміщуються послідовно за ходом технологі-
чного процесу;

— технологічний процес має високу поопераційну диференці-
ацію, на кожному робочому місці виконується одна або кілька
подібних операцій;

— предмети праці передаються з операції на операцію по-
штучно або невеликими транспортними партіями згідно з ритмом
роботи, що забезпечує високий ступінь паралельності та безпере-
рвності процесу. Широко застосовується спеціальний міжопера-
ційний транспорт (конвеєри), який виконує не тільки функції пе-
реміщення предметів, але й підтримує ритм роботи.

Потокові методи застосовуються для виготовлення продукції
у значних обсягах і протягом тривалого часу, тобто у масовому й
великосерійному виробництві.

Основною структурною ланкою потокового виробництва є
потокова лінія — технологічно та організаційно виокремлена
група робочих місць, яка виготовляє один або кілька подібних
типорозмірів виробів. Потокові лінії бувають різними, тому їх
класифікують за певними ознаками (табл. 22.2).

За номенклатурою виробів потокові лінії поділяють на одно- і
багатопредметні. Однопредметною називається лінія, на якій об-
робляється або складається виріб одного типорозміру протягом
тривалого часу. Для переходу на виготовлення виробу іншого
типорозміру потрібна перебудова лінії (перестановка устатку-
вання, його заміна тощо). Застосовуються ці лінії в масовому ви-
робництві. Багатопредметною є потокова лінія, на якій одночас-
но або послідовно виготовляється кілька типорозмірів виробів,
подібних за конструкцією й технологією виробництва. Сфера за-
стосування — серійне виробництво.

За ступенем безперервності процесу потокові лінії поділяють-
ся на безперервні та перервні. Безперервною є лінія, на якій
предмети праці переміщуються з операції на операцію постійно,
тобто без міжопераційного чекання (паралельне поєднання опе-
рацій). Перервною, або прямоточною, вважається лінія, що не
може забезпечити безперервної обробки предметів через несинх-
ронність операцій. Між операціями з різною продуктивністю
предмети праці чекають своєї черги на обробку, утворюючи пе-
ріодично оборотні запаси.
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Таблиця 22.2
КЛАСИФІКАЦІЯ ПОТОКОВИХ ЛІНІЙ ЗА ОКРЕМИМИ ОЗНАКАМИ

Ознака Потокова лінія Сутнісна характеристика

однопредметна лінія, на якій обробляється або складається
виріб одного типорозміру протягом трива-
лого часу

Номенкла-
тура виробів

багатопредметна лінія, на якій одночасно або послідовно
виготовляється кілька типорозмірів виро-
бів, подібних за конструкцією й техноло-
гією виробництва

безперервна лінія, на якій предмети праці переміщу-
ються з операції на операцію безперервно

Ступінь
безперерв-
ності проце-
су перервна лінія, що не може забезпечити безперервну

обробку предметів праці через несинхрон-
ність операцій. Предмети праці чекають
своєї черги на обробку

з регламентова-
ним ритмом

предмети праці передаються з операції на
операцію через точно фіксований промі-
жок часу, тобто за визначеним ритмом

Спосіб під-
тримування
ритму

з вільним рит-
мом

предмети праці з операції на операцію мо-
жуть передаватися з відхиленням від роз-
рахункового ритму

з робочим кон-
веєром

робочий конвеєр крім транспортування та
підтримування ритму є безпосереднім міс-
цем складальних операцій

Місце вико-
нання опе-
рацій

з конвеєром зі
зняттям предме-
тів

є характерним для процесів, операції яких
виконуються на технологічному устатку-
ванні

конвеєр з безпе-
рервним рухом

має постійну швидкість і під час роботи не
зупиняється

Спосіб пе-
реміщення
предметів

конвеєр з пуль-
суючим рухом

під час виконання операцій стоїть нерухо-
мо; приводиться в дію періодично через
проміжок часу, що дорівнює такту лінії

За способом підтримування ритму відрізняють лінії з регла-
ментованим і вільним ритмом. На лінії з регламентованим рит-
мом предмети праці передаються з операції на операцію через
точно фіксований час, тобто за заданим ритмом, який підтриму-
ється за допомогою спеціальних засобів (переважно конвеєра).
Регламентований ритм застосовується на безперервних лініях. На
лініях з вільним ритмом предмети з операції на операцію можуть
передаватися з відхиленням від розрахункового ритму. Загальний
ритм у цьому разі забезпечується стабільною продуктивністю
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робітника на першій операції лінії або ритмічною сигналізацією
(звуковою, світловою).

Залежно від місця виконання операцій лінії поділяють на лінії з
робочим конвеєром і конвеєром зі зняттям предметів для їх оброб-
ки. Робочий конвеєр, крім транспортування й підтримування ритму
є безпосереднім місцем виконання операцій. Це передусім склада-
льні конвеєри. Конвеєри зі зняттям предметів характерні для проце-
сів, операції яких виконуються на технологічному устаткуванні.

За способом переміщення виокремлюють конвеєри з безпере-
рвним та пульсуючим рухом. Конвеєр з безперервним рухом має
постійну швидкість і під час роботи не зупиняється. Конвеєр з
пульсуючим рухом під час виконання операцій стоїть нерухомо.
Він приводиться в дію періодично через проміжок часу, що дорів-
нює такту лінії. Такі конвеєри застосовуються тоді, коли за тех-
нологічними умовами виконання операції потребує нерухомого
стану предмета праці.

Переміщувати самі предмети праці не завжди можна й доці-
льно (наприклад за складання великогабаритних машин). У цьо-
му разі організується так званий стаціонарний потік, коли вироби
встановлюються нерухомо на складальних стендах, а переміщу-
ються спеціалізовані групи (бригади) робітників, які виконують
певні операції. Кількість груп (бригад) робітників дорівнює кіль-
кості стендів.

Особливості організації і тенденції розвитку потокового
виробництва. Запровадження потокового виробництва потребує
певних умов. Основні з них такі: достатній за обсягом і триваліс-
тю випуск продукції; висока стабільність і технологічність конс-
трукції виробу; можливість раціонального розміщення робочих
місць і чітка організація їх обслуговування; застосування прогре-
сивної технології, механізація та автоматизація процесів.

На підставі аналізу продукції, її обсягу, стану технологічного
процесу, можливостей його вдосконалення, маси та габаритів ви-
робу вибирається певний різновид потокової лінії та обчислю-
ються основні її параметри: такт, ритм, кількість робочих місць,
довжина робочих зон, швидкість руху конвеєра.

На робочому конвеєрі з безперервним рухом за виконання
операції робітник пересувається за ходом конвеєра в межах від-
веденої йому робочої зони. Після закінчення операції робітник
повертається до початку зони і виконує операцію над наступним
виробом, який на цей момент має надійти до неї.

За обробки або складання невеликих виробів і малої швидкості
руху конвеєра робітник може перебувати (сидіти) на одному місці.
Наприклад, складання годинників, монтаж радіоапаратури та ін.

Просторове розміщення потокових ліній може бути різним за-
лежно від кількості робочих місць, типу транспортних засобів,
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площі дільниці (цеху). Найпростішим і найпоширенішим є пря-
молінійне розміщення робочих місць за ходом технологічного
процесу. Але це не завжди можливо, тому буває дворядне, кіль-
цеве, зиґзаґоподібне їх розміщення. Суміжні потокові лінії треба
розміщувати так, щоб було зручно транспортувати предмети
праці між ними. За організації потокової обробки і складання ви-
робів допоміжні лінії, що забезпечують складальний конвеєр,
розміщують перпендикулярно до нього.

Потокове виробництво внаслідок високої спеціалізації, меха-
нізації та чіткої організації виробничого процесу є високоефекти-
вним, що проявляється у високій продуктивності праці, скоро-
ченні виробничого циклу і незавершеного виробництва, ліпшому
використанні виробничих фондів. Усе це забезпечує зменшення
витрат на виробництво. Водночас потокове виробництво має й
помітні недоліки.

Найбільшим недоліком потокового виробництва є примітиві-
зація праці робітників, обмеження її виконанням елементарних
механічних операцій, що є наслідком високої диференціації тех-
нологічного процесу. Це робить працю на потоковій лінії мало-
змістовною, суперечить загальній тенденції підвищення освіт-
нього і кваліфікаційного рівня працівників. Крім того, неприваб-
ливими для людини є жорсткий ритм роботи на потокових лініях,
брак будь-яких творчих елементів у праці. Цей недолік потоково-
го виробництва усувається його автоматизацією і створенням ав-
томатичних потокових ліній, коли всі технологічні операції і
транспортування предметів праці здійснюються автоматично.
Автоматичні лінії широко застосовуються в масовому виробництві.

Істотним недоліком потокового виробництва в його традицій-
ній вузькоспеціалізованій формі є суперечність між його тяжін-
ням до конструктивно-технологічної стабільності (тобто його
консервативністю) і вимогою динамічності виробництва, постій-
ного оновлення продукції відповідно до науково-технічного про-
гресу і потреб ринку. Вузька спеціалізація робочих місць, їх жор-
стка прив’язка до перебігу технологічного процесу створюють
труднощі у разі переходу на випуск нової продукції. Виникає не-
обхідність у заміні устаткування, його переміщенні, створенні
нового оснащення, перекваліфікації робітників, що зв’язано з ве-
ликими витратами часу й коштів. Цей негативний аспект потоко-
вого виробництва поступово нейтралізується підвищенням гнуч-
кості технологічних систем, застосуванням машин із числовим
програмним керуванням, запровадженням автоматичних багато-
функціональних маніпуляторів-роботів.

Об’єднання верстатів з ЧПК, роботів, автоматичних транспор-
тних засобів і складів під загальним керуванням ЕОМ дає мож-
ливість створювати гнучкі автоматизовані системи (ГАС) з да-
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льшим застосуванням автоматизованого проектування продукції.
Такі системи поєднують переваги потокового (висока продукти-
вність) і непотокового (гнучкість) виробництва, можуть застосо-
вуватись в усіх його типах і є особливо ефективними в серійному
виробництві. Вони швидко і без істотних витрат часу й коштів
переналагоджуються на випуск іншої продукції (в межах техніч-
них можливостей). Для цього потрібно змінити програму вироб-
ничого процесу, записану на машинному носії інформації. Гнучкі
автоматизовані системи — це стратегічний напрям розвитку тех-
ніки й організації виробництва.

Організація допоміжних та обслуговуючих господарств.
Стійке функціонування підприємства як системи виготовлення кон-
курентоспроможної продукції забезпечується не тільки завдяки ви-
користанню прогресивних технологічних процесів, а й високим рів-
нем організації технічного обслуговування основного виробництва.
Останній забезпечується допоміжними та обслуговуючими підроз-
ділами підприємства, які формують інфраструктуру підприємства.
Інфраструктура підприємства — це комплекс цехів, госпо-

дарств і служб, головне завдання яких зводиться до забезпечення
нормального функціонування основного виробництва й усіх ін-
ших сфер операційної діяльності підприємства.

На більшості підприємств машинобудування та металооброб-
ки виробничу інфраструктуру утворюють допоміжні (інструмен-
тальне, ремонтне, енергетичне) та обслуговуючі (транспортне,
складське і тарне) господарства.

Застосування на підприємстві широкої номенклатури й асор-
тименту інструментів і технологічного оснащення зумовлює не-
обхідність організації інструментального господарства для ви-
конання завдань з виробництва, постачання, проектування, пла-
нування, виготовлення, зберігання, обліку і ремонту необхідного
інструменту з доставкою його до робочих місць.
Ремонтне господарство підприємства призначене підтриму-

вати в технічно справному стані різноманітний і складний парк
технологічного устаткування основних цехів шляхом його обслу-
говування, ремонту і модернізації. Енергетичне господарство
забезпечує різноманітними видами енергії основні, допоміжні
цехи, усі підрозділи і служби підприємства.

Виготовлення продукції на підприємстві супроводжується знач-
ним обсягом транспортно-складських, вантажно-розвантажуваль-
них робіт з обслуговування внутрішнього і зовнішнього вантажо-
обігу, що викликає потребу у створенні транспортного госпо-
дарства та близьких до нього складського і тарного госпо-
дарств. До складу транспортного господарства промислового
підприємства можуть входити такі цехи (дільниці): залізничний,
річковий, автотранспортний, авіаційний, вантажно-розвантажу-
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вальний. Виробничі підрозділи можуть мати у своєму складі вну-
трішньовиробничий транспорт.

Основними напрямами вдосконалення організації допоміжних
господарств є: централізація і концентрація однорідних процесів об-
слуговування та їх спеціалізація; механізація та автоматизація тех-
нологічних процесів; раціоналізація управління; поліпшення норма-
тивної бази; розроблення і впровадження технічно обґрунтованих
норм часу і заходів щодо раціональної організації праці; підвищення
кваліфікації персоналу; створення комплексної технології тощо.

22.3. Комплексна підготовка виробництва

Зростаюча конкуренція змушує підприємства про-
водити активну товарну політику, що враховує тенденції рин-
кового середовища і технологічного прогресу. Підприємства за
цих умов змушені постійно здійснювати інноваційну діяль-
ність, вести комплекс робіт з підготовки та випуску нових ви-
робів чи надання нових послуг. Процеси створення та освоєння
виробництва нової (модернізованої) продукції утворюють сис-
тему комплексної підготовки виробництва як невід’ємної час-
тини процесу виробництва.
Комплексна підготовка виробництва — це сукупність взає-

мопов’язаних маркетингових і наукових досліджень, технічних,
технологічних та організаційних рішень, спрямованих на пошук
нових можливостей задовольнити потреби споживачів у конкрет-
них видах продукції; створення нових, модернізацію діючих
конструкцій техніки, споживчих властивостей товарів, техноло-
гічних процесів тощо.

Система комплексної підготовки виробництва продукції охо-
плює такі взаємопов’язані підсистеми цього складного процесу
(рис. 22.4).
Науково-дослідна підготовка охоплює роботи з комплексного

дослідження ринку, покупців і конкурентів; пошуку ідей нового
товару; комерційного аналізу, створення передових конструкцій
виробів; завоювання частки ринку тощо. Організація виконання
цієї фази підготовки виробництва на підприємстві покладається
на службу маркетингу.

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи щодо кон-
кретної продукції виконують відповідні науково-дослідні підрозді-
ли підприємства або спеціалізовані науково-технічні організації.
Конструкторська підготовка виробництва безпосередньо

пов’язана з науково-дослідною підготовкою, використовує у разі
необхідності її прикладні результати. Виходячи зі змістовності
робіт та цільових завдань, конструкторську підготовку часто на-
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зивають проектно-конструкторською підготовкою виробництва.
Під проектуванням при цьому розуміють сукупність взаємо-
пов’язаних процесів зі створення нових і вдосконалення наявних
конструкцій виробів за параметрами рівня якості, обсягів і строку
випуску, згідно з вимогами замовників-споживачів.

Науково-дослідна підготовка виробництва
Проведення дослідних робіт для визначення мож-
ливостей, принципів і методів створення нової (мо-
дернізації старої) продукції

Конструкторська
підготовка
виробництва

Створення нової або
вдосконаленої про-
дукції, що виготовля-
ється відповідно до
вимог НТП і перспек-
тив ринкової кон’юн-
ктури

Технологічна підго-
товка виробництва

Сукупність робіт із
забезпечення техніч-
ної готовності до ви-
пуску нової (удоско-
наленої) продукції

Організаційно-планова підготовка виробництва
Адаптація виробничої та організаційної структури до
умов виготовлення нових (модернізованих) виробів

1

4

32
Етапи робіт
з комплексної
підготовки
виробництва

Рис. 22.4. Типові підсистеми комплексної підготовки
виробництва на підприємстві

У процесі конструкторської підготовки створюється комплект
конструкторської документації (креслень) необхідної для вигото-
влення та експлуатації продукції, а також забезпечується готов-
ність підприємства до випуску нового або модернізованого виробу.
Технологічна підготовка виробництва об’єднує роботи зі

створення та вдосконалення технологічних процесів виготовлен-
ня продукції, документального їх оформлення, проектування та
виготовлення необхідного технологічного оснащення, плануван-
ня розташування устаткування та виробничих підрозділів, еколо-
гічного моніторингу параметрів спроектованих виробів та проце-
сів. Головна мета технологічної підготовки полягає в проекту-
ванні комплексу технологічних процесів, спрямованих на забез-
печення мінімальних інвестиційних і поточних витрат на вироб-
ництво заданого обсягу продукції.
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За своїм змістом технологічна підготовка виробництва вклю-
чає комплекс робіт такого функціонального призначення: а) за-
безпечення технологічності конструкції виробу; б) розроблення
технологічних процесів і методів контролю; в) проектування та
виготовлення чи купівля технологічного оснащення; г) наладка і
впровадження запроектованих технологічних процесів.

Технологічність конструкції виробу — це така її властивість,
яка дає змогу виготовляти, монтувати, обслуговувати та ремон-
тувати виріб з оптимальними витратами часу й коштів. Для цього
в процесі конструювання враховуються технологічні вимоги до
конструкції виробу, проводиться технологічний контроль конс-
трукторської документації, що передбачає відповідну участь тех-
нологів у процесі конструювання нових виробів.

Розроблення технологічних процесів починається з визначен-
ня технологічних маршрутів деталей і складальних одиниць у
процесі їх виготовлення. Після цього опрацьовуються технологі-
чні процеси виготовлення заготівок, обробки деталей, складання
вузлів і виробу в цілому, а також обчислюються норми витрат
часу на всі види технологічних операцій.

Залежно від типу виробництва розроблення технологічного
процесу має різну деталізацію. Так, в одиничному виробництві
детальне опрацювання технологічного процесу є економічно не-
доцільним унаслідок високої трудомісткості цих робіт. За таких
умов здебільшого обмежуються розробленням маршрутної тех-
нології, що в ній зазначають основні операції без їх поділу на
окремі складові. У маршрутній карті, що є основним технологіч-
ним документом в одиничному та дрібносерійному виробництві,
міститься перелік технологічних операцій із зазначенням устат-
кування, технологічного оснащення, розряду роботи й норм часу.

У великосерійному та масовому виробництві технологічний
процес опрацьовується ретельно з поділом його не тільки на опе-
рації, а й на окремі їх частини — переходи. На кожну операцію
розробляється операційна карта, в якій поряд із зазначенням
устаткування, оснащення, розряду роботи та норми часу містять-
ся характеристики способів і режимів обробки за елементами
операції (переходами).

Одночасно з розробленням технологічного процесу визнача-
ються методи організації виробництва, а також обчислюються
норми витрат матеріалів на деталі, вузли та виріб у цілому.

Важливим етапом технологічної підготовки виробництва є
проектування й виготовлення (купівля) технологічного оснащен-
ня — технологічного устаткування, пристосувань, інструменту,
засобів механізації та автоматизації виробничих процесів. Обсяг
цієї роботи залежить від конструктивно-технологічних особливо-
стей виробу, типу виробництва, обсягу випуску нової продукції.
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Опрацювання і впровадження запроектованих технологічних
процесів на великих підприємствах масового виробництва здійс-
нюється поетапно в технологічних лабораторіях, експерименталь-
них цехах, а остаточно — в цехах основного виробництва в міру
готовності технологічної документації і спеціального оснащення.
Технологічний процес уважають запровадженим (освоєним), коли
виготовлення деталей, складання вузлів і виробу в цілому здійс-
нюється відповідно до встановлених регламенту і вимог.
Організаційна підготовка виробництва — це сукупність взає-

мопов’язаних процесів адаптації виробничої та організаційної
структур підприємства до умов виготовлення нової продукції,
забезпечення потрібним обладнанням, перепланування техноло-
гічних схем і розміщення устаткування в підрозділах, розроблен-
ня календарно-планових нормативів (серій виробів, партій дета-
лей, виробничих циклів тощо), обґрунтування методів переходу
на випуск нових виробів.

Підготовка виробництва за наведеним переліком заходів здій-
снюється одночасно й взаємозалежно з конструкторською та тех-
нологічною підготовкою з безпосередньою участю відділів голо-
вного конструктора, головного технолога, головного механіка та
майже всіх функціональних підрозділів підприємства — відділів
маркетингу, планово-економічного, кадрів, матеріально-
технічного забезпечення, збуту, праці й заробітної плати, вироб-
ничо-диспетчерського, лабораторій, служб та ін.

Завершальною стадією в системі комплексної підготовки ви-
робництва є освоєння нової продукції, яке передбачає перевірку і
вдосконалення спроектованих конструкцій та технологічних про-
цесів, освоєння нових форм організації виробництва та оволодін-
ня практичними прийомами виготовлення продукції зі стабіль-
ними показниками і в заданому обсязі.

Питання для самоконтролю:

22.1. Поняття операційної діяльності та виробничого процесу.
22.2. Класифікація виробничих процесів.
22.3. Принципи раціональної організації операційної дія-
льності.
22.4. Організаційні типи виробництва.
22.5. Можливі модифікації організації не потокового вироб-
ництва.
22.6. Загальна характеристика потокового виробництва.
22.7. Особливості організації і тенденції розвитку потоко-
вого виробництва.
22.8. Організація допоміжних та обслуговуючих господарств.
22.9. Комплексна підготовка виробництва.
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Тема 23

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ) ТА ПІДПРИЄМСТВА

Ключові
поняття
і терміни

 якість продукції (послуг);
 показники якості продукції;
 системи якості;
 конкурентоспроможність продукції (послуг);
 стандартизація продукції (послуг);
 сертифікація продукції (послуг);
 внутрішньовиробничий технічний контроль якості;
 конкурентоспроможність підприємства;
 конкурентна перевага;
 ключові компетенції.

23.1. Якість і конкурентоспроможність
продукції (послуг)

Ефективне функціонування підприємств на внутріш-
ньому та зовнішньому ринках в умовах динамічного зростання
рівня конкуренції для забезпечення потреб споживачів зумовлює
об’єктивну необхідність виробництва продукції з відповідними
властивостями. Кожний виріб чи послуга є носієм різних конкрет-
них властивостей, що відображають їх корисність і відповідають
певним потребам людини. Корисність будь-яких речей відбиває
їх споживну вартість. Споживна вартість того чи того товару по-
винна бути оціненою, тобто має бути визначена його якість. От-
же, споживна вартість і якість виробів безпосередньо пов’язані
між собою і забезпечують прихильність споживача до певного
товару. Проте це не тотожні поняття, оскільки та сама споживна
вартість може бути корисною не однаковою мірою. На відміну
від споживної вартості якість продукції характеризує міру її при-
датності (корисність) для споживання, тобто кількісний бік су-
спільної споживної вартості.
Якість як економічна категорія відбиває сукупність власти-

востей продукції, що зумовлюють міру її придатності задоволь-
няти потреби споживачів відповідно до свого призначення.

Продукція (послуга) своїми властивостями має найбільшою
мірою задовольняти конкретні потреби споживача. Для цього не-
обхідна відповідність якісних параметрів продукції і параметрів
процесу споживання. Споживач, враховуючи широкий вибір то-
варів на ринку, має можливість поєднати альтернативні варіанти,
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передусім за критерієм співвідношення цінності (корисності) і
вартості.

Поряд із якістю існує поняття технічного рівня певних видів
продукції. Це поняття за змістом вужче за попереднє, оскільки
охоплює сукупність лише техніко-експлуатаційних характерис-
тик. Його показники встановлюються за проектування (розроб-
лення) переважно нових знарядь праці (машин, устаткування,
приладів, транспортних засобів тощо) і відображаються у спеціа-
льних картах технічного рівня, які використовують за вивчення
ринку й визначення попиту на нові товари, складання бізнес-
планів, рекламних матеріалів тощо.

Об’єктивна необхідність забезпечення належної якості в про-
цесі проектування, виготовлення й використання нових виробів
ініціює застосування у виробничо-господарській діяльності під-
приємств певної системи показників, що дає змогу визначати й
контролювати рівень якості всіх видів продукції (рис. 23.1).

Рис. 23.1. Система і зміст показників якості продукції

Рівень якості — це кількісна характеристика міри придат-
ності того чи того виду продукції для задоволення конкретно-
го попиту на неї, що визначається шляхом зіставлення з від-
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повідними базовими показниками за фіксованих умов спожи-
вання. Оцінювання якості продукції передбачає визначення
абсолютного, відносного, перспективного та оптимального її
рівнів.
Абсолютний рівень якості того чи того виробу знаходять

обчисленням вибраних для його вимірювання показників, не
порівнюючи їх із відповідними показниками аналогічних ви-
робів. Визначення абсолютного рівня якості є недостатнім,
оскільки самі по собі абсолютні значення вимірників якості не
відображають міри її відповідності сучасним вимогам. Тому
одночасно визначають відносний рівень якості окремих видів
продукції, що виробляється (проектується), зіставляючи її по-
казники з абсолютними показниками якості найліпших вітчи-
зняних та зарубіжних аналогів. Проте рівень якості продукції
під впливом вимог споживачів мусить постійно зростати. У
зв’язку з цим виникає необхідність оцінки якості виробів, ви-
ходячи з її перспективного рівня, що враховує пріоритетні на-
прями й темпи розвитку науки і техніки. Для нових видів про-
дукції і передовсім знарядь праці доцільно визначати також
оптимальний рівень якості, тобто такий її рівень, за якого за-
гальна величина суспільних витрат на виробництво й викори-
стання (експлуатацію) продукції за певних умов споживання
була б мінімальною.

Залежно від призначення певні види продукції мають спе-
цифічні показники якості. Поряд з цим використовуються по-
казники для оцінювання багатьох видів виробів, а також вимір-
ники відносного рівня якості всієї продукції, що виробляється
підприємством. З урахуванням таких обставин усі показники
якості виробів поділяють на дві групи: перша — диференційо-
вані (поодинокі) показники, з яких виокремлюється найрозга-
луженіша низка одиничних показників якості (табл. 23.1); дру-
га — загальні показники якості всього обсягу продукції, що її
виробляє підприємство.

Найскладніша за кількістю система показників застосову-
ється для оцінювання якості (технічного рівня) знарядь праці.
Вона охоплює більшість груп одиничних показників і майже
всі комплексні вимірники якості. Крім специфічних, властивих
лише певному виду виробів показників, якість (технічний рі-
вень) знарядь праці характеризується також низкою загальних
показників. До них передусім належать надійність, довговіч-
ність, ремонтопридатність, продуктивність, патентна чистота
тощо.

Під надійністю розуміють властивість виробу виконувати свої
функції зі збереженням експлуатаційних показників у встановле-
них межах протягом відповідного проміжку часу.
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Таблиця 23.1
СИСТЕМА ОДИНИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗА ГРУПАМИ

Група
показників
якості

Сутнісна
характеристика Окремі показники

Призначення характеризують корисну
роботу (виконувану фун-
кцію)

● продуктивність;
● потужність;
● міцність;
● вміст корисних речовин;
● калорійність

Надійності,
довговічно-
сті та безпе-
ки

визначають міру забезпе-
чення тривалості викори-
стання і належних умов
праці та життєдіяльності
людини

● безвідмовність роботи;
● можливий термін використання;
● технічний ресурс;
● термін безаварійної роботи;
● граничний термін зберігання

Екологічні характеризують ступінь
шкідливого впливу на
здоров’я людини та до-
вкілля

● токсичність виробів;
● вміст шкідливих речовин;
● обсяг шкідливих викидів у
довкілля за одиницю часу

Економічні відображають міру еко-
номічної вигоди вироб-
ництва продуцентом і
придбання споживачем

● ціна за одиницю виробу;
● прибуток з одиниці виробу;
● рівень експлуатаційних витрат
часу і фінансових коштів

Ергономічні окреслюють відповід-
ність техніко-
експлуатаційних параме-
трів виробу антропомет-
ричним, фізіологічним та
психологічним вимогам
працівника (споживача)

● зручність керування робочими
органами;
● можливість одночасного охо-
плення контрольованих експлу-
атаційних показників;
● рівень шуму, вібрації тощо

Естетичні визначають естетичні
властивості (дизайн) ви-
робу

● виразність і оригінальність
форми;
● кольорове оформлення;
● естетичність тари (упаковки)

Патентно-
правові

відображають міру вико-
ристання нових винаходів
за проектування виробів

● коефіцієнт патентного захисту;
● коефіцієнт патентної чистоти

Кількісно вона характеризується тривалістю безвідмовної роботи,
тобто середнім часом функціонування між двома несправностями.
Довговічність — це властивість виробу тривалий час зберігати свою
здатність функціонування за тих чи тих умов експлуатації. Її оціню-
ють двома головними показниками — строком служби (календар-
ною тривалістю експлуатації до певного граничного стану) і техніч-
ним ресурсом (можливим напрацюванням у годинах). Ремонтопри-
датність техніки характеризує можливість швидко виявляти й усу-
вати несправності в ній. Показник патентної чистоти виробу відо-
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бражає використання за його розроблення запатентованих винаходів
і можливість безперешкодного продажу на світовому ринку.

До комплексних показників якості (технічного рівня) знарядь
праці належать, наприклад: коефіцієнт готовності обладнання, що
характеризує одночасно його безвідмовність і ремонтопридат-
ність; питомі витрати на один кілометр пробігу автомобіля тощо.

Якість предметів праці оцінюють здебільшого за допомогою
показників технологічності їх обробки й переробки. Більшість із
них відображають фізико-механічні властивості та хімічний
склад предметів праці. Показники для оцінювання якості спожи-
вчих товарів диференціюють залежно від їх конкретного призна-
чення. Зокрема, якість продуктів харчування характеризують по-
казники калорійності, консистенції, смаку, запаху, терміну збері-
гання тощо, а одягу та взуття — показники міцності, естетичнос-
ті — колористика, силует тощо.

У практиці господарювання важливо знати не лише якість
окремих виробів, а й загальний рівень якості всієї сукупності
продукції, що її виготовляє підприємство. З цією метою застосо-
вують певну систему загальних показників, а саме:

● частка принципово нових (прогресивних) виробів у загаль-
ному їх обсязі;

● коефіцієнт оновлення асортименту;
● частка продукції, на яку одержано сертифікати якості;
● частка продукції для експорту в загальному її обсязі на під-

приємстві;
● кількість дефектів на обсяг продукції;
● відносний обсяг сезонних товарів, реалізованих за знижени-

ми цінами.
Для визначення рівня якості виробів, що виготовляються

(освоюються) підприємством, застосовують кілька методів:
об’єктивний, органолептичний, диференційований, комплексний.
Об’єктивним і органолептичним методами користуються для ви-
значення абсолютного рівня якості, а диференційованим і ком-
плексним — відносного рівня якості окремих видів продукції.
Об’єктивний метод передбачає оцінювання рівня якості про-

дукції за допомогою стендових випробувань та контрольних ви-
мірювань, а також лабораторного аналізу. Такий метод дає найві-
рогідніші результати і застосовується для вимірювання абсолют-
ного рівня якості засобів виробництва та деяких властивостей
споживчих товарів. Зокрема, ним користуються для визначення
більшості техніко-експлуатаційних показників: засобів праці —
продуктивність, потужність, точність обробки матеріалів; пред-
метів праці — вміст металу в руді, міцність фарбування тканини;
споживчих товарів — еластичність та вологостійкість взуття,
вміст цукру або жиру в харчових продуктах тощо.
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Органолептичний метод ґрунтується на сприйманні власти-
востей продукту з допомогою органів чуття людини (зір, слух,
смак, нюх, дотик) без застосування технічних вимірювальних та
реєстраційних засобів. Користуючись цим методом, застосову-
ють бальну систему оцінювання показників якості, виходячи зі
стандартного переліку ознак (властивостей), які найповніше охо-
плюють основні якісні характеристики виробу. Кожній оцінці
(«відмінно», «добре», «задовільно», «погано») відповідає певна
кількість балів (наприклад 5, 4, 3, 0).
Диференційований метод оцінювання рівня якості передбачає

зіставлення одиничних показників виробів із відповідними показ-
никами виробів-еталонів або базовими показниками стандартів
(технічних умов). Оцінювання рівня якості за цим методом поля-
гає в обчисленні значень відносних показників, які порівнюються
з еталонними (стандартними), що їх беруть за одиницю.
Комплексний метод базується на визначенні узагальнюючого

показника якості оцінюваного виробу, яким може бути інтегро-
ваний показник, що обчислюється через порівняння корисного
ефекту від споживання (експлуатації) певного виробу і загальної
величини витрат на його створення й використання. Іноді для
комплексного оцінювання якості застосовують середньозважену
арифметичну величину з використанням за її обчислення коефі-
цієнтів вагомості всіх розрахункових показників.

Загалом поняття «конкурентоспроможність» характеризує
властивість об’єкта задовольняти конкретну потребу, що визна-
чається через порівняння з аналогічними об’єктами певного рин-
ку. Конкурентоспроможність можна розглядати стосовно найріз-
номанітніших об’єктів: проектно-конструкторської документації,
технології виробництва продукції, окремого проекту, окремої фі-
рми (підприємства, організації), галузі, регіону, країни в цілому.

Конкурентоспроможність підприємства означає його здатність
до ефективної господарської діяльності та забезпечення прибут-
ковості за умов конкурентного ринку. Інакше кажучи, конкурен-
тоспроможність підприємства — це здатність забезпечувати ви-
пуск і реалізацію конкурентоспроможної продукції.
Під конкурентоспроможністю продукції заведено розуміти:

 властивість (сукупність властивостей ) продукції (послуг) та
її сервісу, яка характеризується ступенем реального або потен-
ційного задоволення нею конкретної потреби порівняно з анало-
гічною продукцією, яка є на цьому ринку;

 характеристику товару, що відображає його відмінність від
товару конкурента за ступенем відповідності конкурентній суспі-
льній потребі та за затратами на її задоволення;

 спроможність товару відповідати вимогам конкретного ри-
нку у відповідний період;
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 здатність витримувати конкуренцію на ринку (наявність ва-
гомих конкурентних переваг над товарами інших товаровироб-
ників), що й забезпечує його пріоритетний збут на внутрішньому
і зовнішньому ринках.

Отже, конкурентоспроможність продукції визначається сукуп-
ністю її властивостей, яка відображає в умовах конкуренції міру за-
доволення конкретної потреби проти репрезентованої на ринку ана-
логічної продукції. Конкурентоспроможність товарів закладається
ще на стадії проектування. У процесі виробництва матеріалізуються
найважливіші (визначальні) елементи конкурентоспроможності ви-
робів: якість і витрати. Моделювання та визначення рівня конку-
рентоспроможності продукції є необхідною передумовою для її
продажу на відповідному ринку. Загальновживану типову схему
оцінювання конкурентоспроможності зображено на рис. 23.2.

Визначаючи конкурентоспроможність товару, виробник продук-
ції має обов’язково знати вимоги потенційних покупців та оцінки
споживачів. Тому формування конкурентоспроможності продукції
починається з визначення суттєвих споживчих властивостей (по-
треб покупців), за якими оцінюється принципова можливість реалі-
зувати продукцію на відповідному ринку, де покупці постійно порі-
внюватимуть її характеристики з товарами конкурентів щодо сту-
пеня задоволення конкретних потреб і цін реалізації.

Беручи загалом, для визначення конкурентоспроможності про-
дукції виробникові необхідно знати:

• конкретні вимоги потенційних покупців (споживачів) до
пропонованого на ринку товару;

• можливі розміри та динаміку попиту на продукцію;
• розрахунковий рівень ринкової ціни товару;
• очікуваний рівень конкуренції на ринку відповідних товарів;
• визначальні параметри продукції основних конкурентів;
• найперспективніші ринки для відповідного товару та етапи

закріплення на них;
• термін окупності сукупних витрат, зв’язаних із проектуван-

ням, продукуванням і просуванням на ринок нового товару.
Конкурентоспроможність конкретного об’єкта бажано вимі-

рювати кількісно, що уможливить управління її рівнем. Для цьо-
го необхідна інформація, що характеризує корисний ефект цього
об’єкта та об’єктів-конкурентів за нормативний строк їх служби
й сукупні витрати протягом життєвого циклу об’єктів.

Корисний ефект — це віддача об’єкта, інтегрований показ-
ник, що розраховується на підставі окремих об’єктивних показ-
ників якості об’єкта, котрі задовольняють ту чи ту конкретну по-
требу. Його можна вимірювати в натуральних одиницях (напри-
клад продуктивність однопараметричних машин та устаткуван-
ня), грошовому виразі або в умовних балах (для об’єктів з кіль-
кома важливими параметрами, що доповнюють один одного).
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ності продукції та її оптимізації з урахуванням витрат

Вивчення ринку

Рис. 23.2. Схема оцінювання конкурентоспроможності
продукції підприємства на ринку

Сукупні витрати протягом життєвого циклу — це ті витрати,
які обов’язково мають бути, щоб одержати від об’єкта відповід-
ний корисний ефект.

Конкурентоспроможність об’єктів, для яких неможливо роз-
рахувати корисний ефект чи сукупні витрати, можна визначити
за результатами експериментальної перевірки в конкретних умо-
вах споживання, результатами пробного продажу, експертним та
іншими методами.
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Кількісне оцінювання конкурентоспроможності однопараме-
тричних об’єктів (наприклад, машин та устаткування) можна
зробити, користуючись формулою:

nkkk ′…⋅′⋅′⋅= 21
п.к

о.п
п Е

ЕК ,  (23.1)

де пК  — конкурентоспроможність продукції на конкретному ри-
нку, частка одиниці; о.пЕ , п.кЕ  — ефективність відповідно оціню-
ваної продукції і продукції-конкурента (одиниця корисного ефек-
ту/одиниця валюти); 1k ′ , 2k ′ ,…, nk ′  — коригуючі коефіцієнти, що
враховують конкурентні переваги.
Ефективність продукції [ (п.к) о.пЕ ] визначається зіставленням її

корисного ефекту за нормативний строк служби ( к.н.сЕ ) із сукуп-
ними витратами протягом життєвого циклу ( с.ж.цВ ), тобто:

с.ж.цк.н.с(п.к) о.п ВЕЕ = .  (23.2)

Корисний ефект зазвичай розраховується за одним показни-
ком, узятим для оцінювання конкурентоспроможності того чи
того виду продукції (продуктивність, потужність, енергоміст-
кість, калорійність тощо). Зокрема, корисний ефект однопараме-
тричних машин за нормативний строк служби рекомендується
визначати за формулою:

∑
=

…⋅⋅⋅⋅⋅=
нТ

р.ч.рг.пк.н.с ФПЕ
1

321
t

nkkkk ,  (23.3)

де нТ  — нормативний термін служби машини, років; г.пП  — пого-
динна паспортна продуктивність машини; р.ч.рФ  — річний фонд ча-
су роботи машини; nkk ...,1  — коефіцієнти, що характеризують не-
відповідність показників якості машини вимогам споживачів.

23.2. Система забезпечення
конкурентоспроможності
продукції (послуг)

Соціально-економічне значення підвищення якості і
конкурентоспроможності продукції полягає в тому, що заходи
такого спрямування сприяють формуванню ефективнішої систе-
ми господарювання за умови ринкових відносин. Соціально-
економічна ефективність підвищення рівня якості та конкуренто-
спроможності продукції, що виробляється підприємствами, поля-
гає передовсім у такому:

1) високоякісна й конкурентоспроможна продукція завжди
повніше й ліпше задовольняє суспільно-соціальні потреби в ній;
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2) підвищення якості продукції є специфічною формою вияв-
лення закону економії робочого часу: загальна сума витрат суспі-
льної праці на виготовлення й використання продукції вищої
якості, навіть якщо досягнення такої пов’язане з додатковими
витратами, істотно зменшується;

3) конкурентоспроможна продукція забезпечує постійну фі-
нансову стійкість фірми, а також одержання нею максимально
можливого прибутку;

4) багатоаспектний вплив підвищення якості та, як наслідок,
конкурентоспроможності продукції не тільки на виробництво та
ефективність господарювання, а й на імідж і конкурентоспромо-
жність підприємства в цілому зображено на рис. 23.3.

На рівень якості й конкурентоспроможності продукції впливає
багато різнопланових чинників. Досягти необхідного рівня якості
та конкурентоспроможності реалізовуваних на відповідних рин-
ках товарів можна різними способами, скоординованими в часі і
просторі. Сукупність найважливіших конкретних способів (чин-
ників) підвищення якості та конкурентоспроможності всіх видів
продукції подано на рис. 23.4. За змістом і спрямуванням їх мож-
на об’єднати в чотири взаємопов’язані групи: технічні, організа-
ційні, економічні та соціальні.

З-поміж технічних способів (чинників) підвищення якості про-
дукції визначальне місце належить постійному вдосконаленню
проектування, техніко-технологічної бази підприємства. Це зу-
мовлюється тим, що належні підвалини технічного рівня та якос-
ті виробів, як було вже сказано, формуються у процесі їх проек-
тування. Саме в цьому циклі здійснюється комплекс лаборатор-
но-дослідних і конструкторських робіт, спрямованих на забезпе-
чення необхідних (бажаних) техніко-економічних параметрів
зразків продукції. Про вирішальне значення стадії проектування
для досягнення рівня якості згідно з вимогами ринку свідчить
хоча б той факт, що понад 50 % відказів технічних пристроїв
спричиняють дефекти, допущені за проектування виробів. Досяг-
нення запроектованого рівня якості будь-якої продукції можливе
лише за умови високої технічної оснащеності виробництва, за-
стосування найновішої технології, суворого дотримання техноло-
гічної дисципліни.

До важливих і ефективних способів цілеспрямованого підви-
щення якості продукції, її конкурентоспроможності на світовому
й національному ринках цілком підставно відносять поліпшення
стандартизації як головного інструменту фіксації та забезпечення
заданого рівня якості. Адже саме стандарти й технічні умови ві-
дображають сучасні вимоги споживачів до технічного рівня та
інших якісних характеристик виробів, відбивають тенденції роз-
витку науки і техніки.
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Рис. 23.3. Різноспрямований вплив підвищення
якості й конкурентоспроможності продукції на виробництво

та імідж підприємства

Ринкові умови господарювання передбачають активне й ши-
роке використання організаційних чинників підвищення якості
продукції на всіх підприємствах. До пріоритетних належать: за-
провадження сучасних форм і методів організації виробництва та
управління ним, які уможливлюють ефективне застосування ви-
сокоточної техніки і прогресивної (бездефектної) технології; удо-
сконалення методів технічного контролю та розвиток масового
самоконтролю на всіх стадіях виготовлення продукції.
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Рис. 23.4. Основні способи (чинники) підвищення якості
та конкурентоспроможності продукції підприємства

Нагальною потребою є розроблення й використання різномані-
тних форм і методів дійового соціально-економічного впливу на
всю низку процесів формування й забезпечення виробництва висо-
коякісної та конкурентоспроможної продукції. Формами та мето-
дами економічного впливу на ці процеси є передовсім узгоджена
система прогнозування й планування якості продукції, установ-
лення прийнятних для продуцентів і споживачів цін на окремі ви-
ди товарів, достатньо потужна мотивація праці всіх категорій пра-
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цівників підприємства, а формами соціального впливу — всебічна
активізація людського чинника, проведення ефективної кадрової
політики, створення належних умов праці та життєдіяльності.

Стандарти ІSО 9000-2001 спрямовані на застосування «процес-
ного підходу» щодо розроблення, впровадження і покращення
результативності та ефективності системи управління якістю з
метою зростання задоволеності заінтересованих осіб через вико-
нання їхніх вимог. Застосування процесного підходу в межах си-
стеми управління якістю підкреслює важливість: розуміння ви-
конання вимог; необхідність розглядати процеси з метою ство-
рення додаткових цінностей; отримання результатів функціону-
вання процесу та його ефективності; постійного поліпшення про-
цесу об’єктивних вимірювань. Модель системи управління якіс-
тю, яка базується на процесному підході, зображено на рис. 23.5.

Сутність сучасної концепції управління якістю розкривається
за допомогою принципів, якими повинно керуватись підприємст-
во в процесі здійснення своєї діяльності. У науковій літературі є
кілька підходів до розгляду та з’ясування сутності принципів ме-
неджменту якості. Перший — це принципи, сформульовані
Е. Демінгом, що мають не методологічний, а швидше прагматич-
ний характер. Фактично це установки чи постулати з формування
поведінки менеджерів для досягнення цілей стосовно якості, сут-
ність яких зводиться ось до чого:

1) постійною метою діяльності має бути поліпшення якості
продукції;

2) не можна допускати жодного дефекту в будь-якій сфері ді-
яльності;

3) необхідно вимагати від постачальників, виходячи з викори-
стовуваних статистичних методів, гарантій якості видів продук-
ції, що поставляються;

4) не укладати контракти на поставки продукції, орієнтуючись
на низькі ціни;

5) постачальник повинен виявляти проблеми, пов’язані з якіс-
тю, і розв’язувати їх;

6) весь персонал підприємства має навчатися;
7) використовувати нові методи управління;
8) не допускати виникнення у персоналу страху відповідаль-

ності за помилки;
9) у діяльності відділів не повинно бути ніяких бар’єрів;

10) не використовувати в організації робіт заклики та гасла, не
підкріплені реальними діями;

11) не оцінювати кількісними нормами діяльність жодного пра-
цівника;

12) усувати всі причини, що зменшують у працюючих почуття
поваги і гордості за свою організацію;
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Рис. 23.5. Модель системи управління якістю,
яка базується на процесному підході

13) заохочувати прагнення до навчання і самоосвіти;
14) керівники вищої ланки повинні чітко формулювати свої зо-

бов’язання щодо якості.
Сутність усієї концепції Е. Демінга можна уявити у вигляді

трикутника, вершинами якого є: усі — одна команда (постулати
8—9), одержимість якістю (постулати 1—6, 12—14), науковий
підхід до управління якістю (постулати 7, 10—11).

Другий підхід орієнтовано на розгляд змісту сучасних прин-
ципів менеджменту якості, покладених в основу стандарту ISO
версії 2000 року.

Згідно з міжнародним стандартом ISO 9000:2000 серед основ-
них функцій процесу управління якістю на підприємстві обов’яз-
ково називають планування, оперативне управління, забезпечен-
ня й поліпшення якості, які реалізуються в межах системи якості
на всіх етапах життєвого циклу продукту, що зображено на рис.
23.6. Ураховуючи те, що процес управління в цілому є впливом
суб’єкта на об’єкт шляхом реалізації управлінських функцій
установленими методами, можна стверджувати, що процес
управління якістю в організації здійснюється через ті функції,
послідовна реалізація яких забезпечує досягнення цілей компанії
у сфері якості. Кожен із названих напрямів діяльності має свої
особливості, і разом вони являють собою чотири основні функціо-
нальні підсистеми системи управління якістю.
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Діяльність із вдосконалення усіх процесів організації пови-
нна здійснюватись за етапами робіт, поданими в циклі
Е. Демінга, який вважається сучасним циклом менеджменту
якості. У цьому циклі (рис. 23.7) передбачається виконання
таких етапів робіт: планування (Plan — P); виконання робіт —
дія (Do — D); контроль результатів (Check — C); коригувальні
дії (Action — A).

Отже, реалізація розглянутих чотирьох функцій складає зміст
процесу управління якістю в рамках підприємства при здійсню-
ванні впливу системи якості на виробничий процес.

Крім того, до всіх процесів можна застосувати цикл безперервно-
го вдосконалення Демінга («Plan — Do — Check — Act», PDCA):

♦ програмування, планування — обґрунтування цілей і сукуп-
ності процесів, які зумовлюють досягнення результатів відповід-
но до вимог споживачів і стратегії підприємства;

♦ дія (виконання) — реалізація процесів та оцінювання ре-
зультатів;

♦ перевірка — моніторинг та порівняльний аналіз процесів і
продукції (послуг) за критерієм досягнення визначених цілей і
вимог щодо якості;

♦ корекція (регулювання) — прийняття рішень про заходи,
необхідні для покращення результатів і підготовки до початку
наступного року.

Для розуміння суті процесу управління якістю в його сучас-
ному розумінні велике значення відіграє так звана «Спіраль якос-
ті», схематично зображена на рис. 23.8.

Аналізуючи етапи життєвого циклу продукту, подані у «спі-
ралі якості», можна дійти висновку, що система управління якіс-
тю охоплює всі основні процеси, котрі здійснюються при проек-
туванні, продукуванні та реалізації споживачеві конкретної про-
дукції (послуги). Слід також зауважити, що розуміння якості пе-
ребуває у сфері суб’єктивних оцінок кожної заінтересованої сто-
рони і має тенденцію до перманентних змін. Отже, якість є дина-
мічною характеристикою, що відображає ступінь задоволення
вимог конкретного споживача в умовах певної компанії на цьому
ринку.

Підбиваючи підсумок, слід зазначити, що з погляду стратегіч-
ного підходу в становленні та розвитку систем управління якістю
виділяються три ключові етапи, показані на рис. 23.9: якість у
виробництві, формалізована якість, стратегічний менеджмент
якості. Саме ці етапи найчіткіше відображають характер еволю-
ційних змін, що відбуваються в процесі розвитку підходів до
управління якістю.

Аналіз етапів розвитку менеджменту якості дає змогу зрозумі-
ти, що домінуючим підходом до управління сучасними організа-
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ціями є той, що базується на застосуванні філософії TQM. У на-
уковій літературі висвітленню цього питання приділяється багато
уваги, особливо останнім часом.

Рис. 23.6. Сучасні принципи менеджменту якості

Всеохопний менеджмент якості (Total Quality Manage-
ment — TQM) — це концепція, яка передбачає загальне, цілесп-
рямоване та добре скоординоване застосування систем і методів
управління якістю в усіх сферах діяльності — від досліджень до
післяпродажного обслуговування — за участі керівництва та спів-
робітників усіх рівнів та за умов раціонального використання
технічних можливостей. Ураховуючи складність перекладу цього
терміна на українську мову, що викликано можливістю двознач-
них трактувань, надалі під час розгляду матеріалу теми буде ви-
користовуватися абревіатура з англійської мови — TQM.
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А
Коригувальні 
дії (Action)

P
Планування 

(Plan)

C
Контроль 
результатів 

(Check)

D
Дія 
(Do)

Рис. 23.7. Цикл Демінга (PDCA)

Метою TQM є досягнення довгострокового успіху шляхом мак-
симального задоволення запитів усіх груп, заінтересованих у діяль-
ності компанії. В поняття «заінтересовані сторони» входять люди
або групи, заінтересовані в успіху діяльності організації. До них на-
лежать споживачі, власники, працівники, постачальники та суспіль-
ство, але в ряді випадків можуть належати й інші сторони.

Завданнями TQM є постійне поліпшення якості шляхом регу-
лярного аналізу результатів та коригування діяльності, прагнення
до повного усунення дефектів та зниження невиробничих витрат,
забезпечення конкурентоспроможності та завоювання довіри всіх
заінтересованих груп за рахунок використання передових техно-
логій, гнучкості, своєчасних поставок, енергії колективу [13].

Цикл управління в організації, що працює за принципами
TQM, є циклом безперервного поліпшення всіх показників діяль-
ності і включає три стрижневі аспекти:

1) планування вдосконалення (аналіз потреб споживачів, су-
спільства, співробітників та організації, що постійно змінюються;
аналіз внутрішніх можливостей організації з поліпшення якості;
розрахунок перспективних витрат на якість);

2) реалізація вдосконалення (визначення пріоритетів серед
процесів, що піддаються коригувальним діям; створення команди
з удосконалення процесу; уточнення завдань; збирання даних;
причинно-наслідковий аналіз; планування та впровадження рі-
шень, документування; оцінювання результатів; стандартизація);

3) самооцінювання (внутрішньофірмова система балів).
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Рис. 23.8. «Спіраль якості»
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Концепція TQM реалізується на підприємстві за допомогою
сукупності прийомів і засобів за такими напрямами:

 управління якістю (на базі гуртків якості, методи Тагучі);
 управління процесами (статистичні методи контролю, ана-

ліз характеру і наслідків відказів на стадії проекту);
 управління персоналом (методи мотивації, організація ро-

бочих груп, підвищення кваліфікації, система 5S як основа ство-
рення робочого місця);

 управління ресурсами (робота за системою «точно вчасно»
та «канбан», система планування потреб у матеріалах, автомати-
зована система логістики).

Система TQM включає: контроль у процесі розроблення нової
продукції, вхідний контроль матеріалів, контроль готової проду-
кції, оцінювання якості виробничого процесу, підвищення квалі-
фікації персоналу тощо.

Ефективне застосування принципів TQM забезпечує:
1) вищий рівень задоволення потреб споживачів;
2) зростання гудвілу компанії;
3) зростання продуктивності праці за рахунок партнерської

участі всього персоналу в процесі використання TQM;
4) зростання рівня прибутковості за рахунок ефективного ви-

користання ресурсів та інновацій.

23.3. Інструментарій управління якістю

Такий підхід до класифікації є досить умовним, оскі-
льки значна кількість методів має багато спільного у структурі й
методиці застосування, завдяки чому вони можуть розглядатися
як частини єдиної методології тотального управління якістю
(TQM). Перелік основних класичних і «нових» методів управлін-
ня якістю наведено на рис. 23.10.

Особливої уваги заслуговують ті підходи до управління ком-
паніями, які використовуються для вдосконалення бізнесу в про-
цесі проведення змін. Слід розуміти, що для досягнення успіху
підприємство має задовольняти споживача, а для цього необхідно
постійно розвиватися та вдосконалюватися, тобто реалізувати на
практиці основні ідеї сучасної концепції менеджменту якості.

Розробниками класичних методів менеджменту якості слід
вважати зарубіжних учених Е. Демінга, К. Ісікаву, Т. Тагучі, до-
слідження яких спрямовувались на розроблення і розвиток мето-
дів планування якості і статистичного аналізу. До їх складу на-
лежать:

1. Методи статистичного управління якістю — комплекс
методів статистичного аналізу, спрямованих на забезпечення
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стабільності процесів і зменшення їх варіабельності. Реалізація
цих методів почалась із розроблення контрольних карт В. Шуха-
ртом, які давали змогу здійснювати оперативне регулювання
технологічного процесу, спрямовуючи зусилля на попередження
виникнення дефектів, а також із застосування таблиць вибірково-
го контролю, розроблених Х. Доджем, за допомогою яких прово-
дився вибірковий контроль якості вхідних ресурсів та готової
продукції. До складу цієї групи методів належать сім простих ін-
струментів контролю якості та сім інструментів управління якіс-
тю, про які йтиметься далі.

Класичні

1. Методи статистичного
управління якістю.
2. Цикл PDCA (Рlan-Da-Check-
Act).
3. Концепція статистичного
управління якістю (TQC — Total
Quality Control).
4. Концепція постійного
поліпшення якості Дж. Джурана
(AQI — Annual Quality
Improverment).
5. Методи Г. Тагучі.
6. Метод аналізу наслідків і при-
чин відказів (FMEA — Failure
Mode and Effect Analysis)

Сучасні

1. Концепція постійного
поліпшення «Кайзен» (KAIZEN).
2. Метод структурування функції
якості QFD — (Quality Function
Deployment).
3. Концепція «Будинку якості»
(Quality House).
4. Методологія «шість сигм» (6-σ)

Методи менеджменту якості,
що рекомендуються до використання

методологією TQM

Рис. 23.10. Класифікація методів управління якістю

2. Цикл PDCA (Рlan-Dо-Check-Act) концепція постійного цикліч-
ного поліпшення якості процесів за рахунок зменшення варіацій і
виключення причин, що порушують стабільність процесів при ви-
конанні чотирьох етапів робіт: планування — виконання — переві-
рка — дії. Цей цикл був запропонований В. Шухартом і розвинутий
у окрему концепцію Е. Демінгом, згідно з якою його окремі етапи
стали розглядатись як елементи загальної командної роботи в дія-
льності гуртків якості. Згідно зі стандартом ISO 9000:2000, цикл
PDCA рекомендується застосовувати до управління всіма процеса-
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ми в організації, реалізуючи через названі чотири основні функції
менеджменту якості ідею їх постійного поліпшення.

3. Концепція статистичного управління якістю (TQC — Total
Quality Control) системний підхід до управління якістю, в межах
якого сфера управління якістю поширюється на всі стадії ство-
рення продукту (етапи життєвого циклу) і охоплює всі рівні
управлінської ієрархії при реалізації технічних, економічних, ор-
ганізаційних і соціально-психологічних заходів, що відобража-
ється у відповідних документах системи управління якістю. Ідея
системного, тотального управління якістю була розвинута
А. Фейгенбаумом на базі досліджень Дж. Джурана, який уперше
розвинув поняття «спіралі якості», що охоплювала весь життєвий
цикл виробу від маркетингу до утилізації.

4. Концепція постійного поліпшення якості Дж. Джурана
(AQI — Annual Quality Improverment) — ідея постійного підви-
щення якості, орієнтована на довгострокові результати за раху-
нок зосередженості на стратегічних рішеннях, в основу якої по-
кладено трилогію Джурана, що визначила основні стадії безперерв-
но здійснюваних робіт з управління якістю: планування якості —
контроль якості — поліпшення якості.

5. Методи Г. Тагучі — комплекс підходів до управління якіс-
тю, спрямованих на реалізацію ідеї підвищення якості при пла-
нуванні продукції з урахуванням варіацій і невизначеності. У разі
застосування цих методів акцент робиться на так зване невироб-
ниче регулювання якості (в процесі планування експерименту) та
використання «функції втрат Тагучі», за допомогою якої можна
розрахувати величину втрат якості у вартісному вигляді за відхи-
лення від цільового значення показників якості.

Сучасні методи менеджменту якості відрізняються соціаль-
ною спрямованістю в широкому розумінні. Вони були сформу-
льовані на базі розглянутих традиційних методів, але відрізняє їх
передусім те, що усі вони повинні застосовуватись у комплексі з
відомими управлінськими, технічними, організаційними метода-
ми, на відміну від послідовного застосування низки спеціальних
класичних методів. До складу сучасних методів менеджменту
якості належать:

1. Концепція постійного покращання «Кайзен» (KAIZEN) —
системний підхід до поліпшення якості, орієнтований на здій-
снення постійних невеликих кроків з підвищення якості, які
впроваджуються кожним працівником компанії. Система KAIZEN
характеризується такими особливостями:

 вимагаються значні зусилля від людей і незначні інвестиції;
 весь персонал залучається до системи поліпшення;
 необхідно здійснити велику кількість маленьких кроків.
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Цей підхід є характерним для японського менеджменту. На
відміну від системи KAIZEN, у разі проведення крупних заходів
щодо підвищення якості, які передбачають одночасну кардина-
льну реорганізацію процесу із залученням значних інвестицій,
використовують систему КАІКУО. Цей термін має також япон-
ське походження, але поліпшення такого роду є характерним для
західного стилю мислення.

2. Метод структурування функції якості QFD — (Quality
Function Deployment) — систематизований шлях вивчення потреб
та побажань споживачів через розгортання функцій і операцій в
діяльності компанії стосовно забезпечення якості на кожному
етапі життєвого циклу створюваного продукту, який би гаранту-
вав отримання кінцевого результату, що відповідає очікуванням
споживачів. Головна мета QFD — гарантувати якість з першої
стадії створення і розвитку нового продукту. Повністю розгорну-
та функція якості включає чотири етапи: планування продукту,
проектування продукту, проектування процесу, проектування ви-
робництва.

3. Концепція «Будинку якості» (Quality House) — методика
забезпечення цінності продукту, що очікує споживач, за мініма-
льної його вартості. Головна ідея цієї концепції ґрунтується на
використанні комплексу методів та інструментів, орієнтованих на
вивчення вимог споживача та перетворення їх у конкретні харак-
теристики продукту. До їх складу належить метод QFD, а також
більшість «нових» інструментів управління якістю, зміст яких
буде розглянуто далі.

4. Методологія «шість сигм» (6-σ) — стратегічний підхід до
вдосконалення бізнесу, в рамках якого проводяться заходи щодо
виявлення і виключення причин помилок або дефектів у бізнес-
процесах, шляхом зосередження на тих вихідних параметрах, які
є критично важливими для споживача.

Методологія «шість сигм» була розвинута компанією «Мото-
рола» у 1990 році, а останнім часом набула значного поширення
в таких американських компаніях, як General Electric, American
Express тощо.

Крім розглянутих методів та інструментів управління якістю,
які стосуються суто питань забезпечення якості, більша частина
управлінського інструментарію, що використовується для прове-
дення змін у компанії, може також розглядатися в ролі сучасних
інструментів і методів менеджменту якості. Це пояснюється тим,
що реалізація проекту створення системи менеджменту якості
відповідно до вимог стандартів ISO 9000:2000, із впевненістю
може розглядатися як один із аспектів реструктуризації підпри-
ємств. Характер і напрями змін, які відбуваються в організації в
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період реалізації основних принципів філософії TQM, починаючи
від вдосконалення технології до зміни організаційної культури,
приводять до необхідності використання саме таких підходів, ме-
тодів, інструментів. До їх складу належать:

бенчмаркінг;
методи «точно—вчасно» (Just-in-Time);
система комплексного обслуговування устаткування (TPM —

Total Productive Maintenance);
методологія процесно орієнтованого управління (BPMS —

Business Process management System);
методологія ABC/ABM (Activity Based Costing/Аctivity Based

Management);
методи управління знаннями (Knowledge Management);
збалансована система індикаторів ведення бізнесу BSC (Balan-

ced Business Scorecard).
Варто зазначити, що цей перелік сучасних методів та інстру-

ментів управління якістю не вичерпує себе і може бути доповне-
ний і розширений у процесі аналізу досвіду сучасних провідних
компаній світу в галузі управління якістю.

23.4. Стандартизація і сертифікація
продукції (послуг)

Сучасні умови господарювання змушують кожне під-
приємство запровадити якийсь дійовий комплексний механізм
управління якістю продукції та суворо дотримуватись його вимог.
Визначальними елементами цього специфічного менеджменту, що
справляють найбільш істотний вплив на процес постійного забез-
печення виробництва і постачання на ринок конкурентоспромож-
ної продукції, є стандартизація та сертифікація виробів.
Стандартизація — це процес формування стандартів або ж

інструмент управління якістю на державному рівні. Стандартиза-
ція здійснюється з метою гарантування безпечності продукції,
робіт і послуг для навколишнього середовища, життя, здоров’я та
майна; якості продукції, робіт і послуг відповідно до рівня розви-
тку науки, техніки й технології; економії всіх видів ресурсів. У
свою чергу, об’єкт стандартизації — це предмет (продукція,
процес, послуга), який підлягає стандартизації. Цей підхід при-
йнято Держстандартом України. За визначенням ISO об’єктами
стандартизації є продукція, послуги та процеси. Стандартизація
розглядається нині як механізм забезпечення відносин між різ-
ними зацікавленими сторонами, що дозволяє їм розробити єдині
позиції за допомогою єдиної мови спілкування.
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Відповідно до визначень, прийнятих ISO та Європейською
економічною комісією ООН (ЄЕК ООН), стандарт тлумачиться
як документ технічних умов, який розроблено в процесі співпраці
та затверджено всіма зацікавленими в ньому сторонами, який за-
сновано на загальних результатах досягнень науки, техніки та
практичного досвіду.

Стандарти мають міжнародне, регіональне та найбільшою мі-
рою національне значення. Тому виділяють такі види стандар-
тів: міжнародний, регіональний, міждержавний, національний.
Міжнародні, міждержавні, регіональні й національні стандарти
інших країн застосовують в Україні в межах її міжнародних до-
говорів за порядком, який установлюється Держстандартом.

Стандарти, що є обов’язковими, регламентовано Законом
України «Про стандартизацію і сертифікацію». До обов’язкових
вимог належать:

 вимоги, що гарантують безпечність продукції для життя,
здоров’я громадян, її сумісність і взаємозамінність, охорону на-
вколишнього середовища та вимоги до методів випробування
цих показників;

 вимоги техніки безпеки та гігієни праці;
 метрологічні норми та правила, що забезпечують достовір-

ність і єдність вимірювань;
 положення, що забезпечують технічну єдність під час роз-

роблення, виготовлення, експлуатації.
Відповідно до специфіки об’єкта стандартизації, складу та

змісту вимог, що ставляться до нього, для різних категорій нор-
мативних документів зі стандартизації розробляють стандарти
таких видів: основоположні, на продукцію та послуги, на проце-
си, на методи контролю (випробувань, вимірювань, аналізу) .

Результати стандартизації відображаються в спеціальній нор-
мативно-технічній документації. Основними її видами є стандар-
ти й технічні умови — документи, що містять обов’язкові для
продуцентів норми якості виробу і способи їх досягнення (низка
показників якості, рівень кожного з них, методи й засоби вимі-
рювання, випробувань, маркування, упаковки, транспортування
та зберігання продукції). Нормативно-технічна документація, що
застосовується на підприємствах, охоплює певні категорії стан-
дартів, які різняться за мірою жорсткості вимог до виробів і за
сукупністю об’єктів стандартизації (рис. 23.11). Система Держав-
них стандартів України, гармонізованих із міжнародними стан-
дартами, наведена на рис. 23.12.

Важливу роль у процесі управління якістю на підприємстві ві-
діграють галузеві системи стандартів, які використовуються по-
ряд з універсальними стандартами ISO 9000, доповнюючи один
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одного. У тих галузях, де вимоги стандарту ISO 9000 розгляда-
ються як недостатні (харчова промисловість, фармацевтична, ав-
томобілебудування) використовуються галузеві моделі, орієнто-
вані, головно, на створення систем управління виробництвом.

Рис. 23.11. Сукупність нормативно-технічної документації
для проектування й виготовлення продукції

До їх складу належать такі найвідоміші галузеві моделі:
1) QS-9000 — це комплекс стандартів для автомобільної про-

мисловості, який розроблено в 1994 р. у США за ініціативою
трьох автомобільних компаній — «General Motors», «Ford» та
«Chrysler» за участю групи стандартизації в автомобільній про-
мисловості та цільової групи ASQS із забезпечення якості у по-
стачальника. Поряд із вимогами, які є у стандартах ISO серії
9000, стандарти QS серії 9000 мають ряд додаткових вимог, спе-
цифічних для цієї галузі. Усі постачальники великої автомобіль-
ної «трійки» повинні виконувати вимоги стандартів QS серії
9000;

2) GMP (Good Manufacturing Practice — «належна виробнича
практика») — це комплекс стандартів для фармацевтичної про-
мисловості. Належна виробнича практика лікарських засобів —
це система забезпечення якості, яка гарантує, що продукція по-
стійно виробляється та контролюється за стандартами якості, що
відповідають її призначенню й вимогам торгових ліцензій. Пра-
вила GMP призначено для зниження ризику, що має місце у ви-
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користанні будь-якої фармацевтичної продукції та не може бути
повністю усунений шляхом тестування готової продукції. Прин-
ципи та правила GMP є обов’язковими для всіх країн — членів
ЄС. Настанови з GMP встановлюють мінімальні норми, яких по-
винні суворо додержуватися виробники, оскільки кожний з еле-
ментів забезпечення якості ліків є однаково критичним для сис-
теми в цілому;

3) система управління виробництвом продуктів харчування,
що базується на принципах НАССР (Hazard Analysis and
Critical Control Points — аналіз ризиків і критичні контрольні
точки). Метою впровадження системи є забезпечення макси-
мальної безпечності продукції, що виготовляється за рахунок
мінімізації ризиків у критичних контрольних точках у межах
операційної системи.

Поряд із використанням стандартів, які регламентують ство-
рення систем управління якістю, провідні компанії світу орієн-
туються на використання системи стандартів ISO 14 000. На від-
міну від багатьох інших природоохоронних стандартів, цю сис-
тему зорієнтовано не на кількісні параметри (обсяг викидів, кон-
центрація шкідливої речовини), і не на технології (вимога вико-
ристовувати або не використовувати визначені технології, вимога
використовувати «найкращу доступну технологію»). Основним
предметом ISO 14 000 є система екологічного менеджменту
(Environmental Management System — EMS). Типові положення
цих стандартів полягають у тому, що в організації потрібно вво-
дити та дотримуватися визначених процедур, повинні бути підго-
товлені визначені документи, має бути призначено відповідаль-
ного за певну галузь.
Державні стандарти України встановлюють на: 1) вироби за-

гальномашинобудівного застосування (підшипники, інструменти,
деталі кріплення тощо); 2) продукцію міжгалузевого призначен-
ня; 3) продукцію для населення й народного господарства; 4) орга-
нізаційно-методичні та загальнотехнічні об’єкти (науково-техніч-
на термінологія, класифікація та кодування техніко-економічної
та соціальної інформації, інформаційні технології, технічна до-
кументація, організація робіт зі стандартизації та метрології, до-
відкові дані щодо властивостей матеріалів і речовин); 5) елемен-
ти народногосподарських об’єктів державного значення (транс-
порт, зв’язок, енергосистема, оборона, навколишнє природне се-
редовище, банківсько-фінансова система тощо); 6) методи ви-
пробувань. Вони містять обов’язкові й рекомендовані вимоги. До
обов’язкових належать вимоги, котрі гарантують безпеку проду-
кції для життя, здоров’я та майна громадян, її сумісність і взає-
мозамінність, охорону.
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ДСТУ ISO-9000-2001
Системи управління якістю

ДСТУ ISO 9001-2001
Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ ISO 9004-2001
Системи управління якістю. Настанови

щодо поліпшення діяльності

ДСТУ ISO 14001-97
Системи управління навколишнім

середовищем. Склад та опис елементів
і настанови щодо їх застосування

ДСТУ ISO 9001-95
Системи якості. Модель забезпечення

якості в процесі проектування,
розроблення виробництва, монтажу

та обслуговування

ДСТУ 3921.1-1999 (ISO 10012-1:1992)
Вимоги до забезпечення якості засобів
вимірювальної техніки (частина 1)

ДСТУ 3921.2-2000 (ISO 10012-2:1997)
Забезпечення якості засобами

вимірювальної техніки (частина 2)

ДСТУ ISO 10011-1-97; 2-97; 3-97
Настанови щодо перевірки систем

якості (частина 1, 2, 3)

ДСТУ 1.1-2001 Державна система.
Стандартизація та суміжні види
діяльності. Терміни та визначення

основних понять

Державні
стандарти
України

Рис. 23.12. Система Державних стандартів України
(гармонізованих із міжнародними стандартами)
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Галузеві стандарти розробляють на ту продукцію, щодо якої
бракує державних стандартів України, або за необхідності встанов-
лення вимог, котрі доповнюють чи перевершують такі за держав-
ними стандартами, а стандарти науково-технічних та інженерних
товариств — у разі потреби поширення результатів фундамента-
льних і прикладних досліджень, одержаних в окремих галузях знань
чи сферах професійних інтересів. Ця категорія нормативних доку-
ментів може використовуватись на засадах добровільної згоди від-
повідних суб’єктів діяльності. Технічні умови містять вимоги, що
регулюють відносини між постачальником (розробником, виробни-
ком) і споживачем (замовником) продукції. Вони регламентують
норми й вимоги щодо якості тих видів продукції, для яких державні
або галузеві стандарти не розробляються, тих, які виготовляються
на замовлення окремих підприємств, а також щодо якості нових ви-
дів виробів на період їх освоєння виробництвом.
Стандарти підприємств виокремлюють у самостійну катего-

рію умовно (без правової підстави). Підприємства розробляють їх
з власної ініціативи для конкретизації вимог до продукції і само-
го виробництва. Об’єктами стандартизації на підприємствах мо-
жуть бути окремі деталі, вузли, складальні одиниці, оснащення та
інструмент власного виготовлення, певні норми в галузі проекту-
вання і продукування виробів, організації та управління вироб-
ництвом тощо. Такі стандарти використовують для створення
внутрішньої системи управління якістю праці та продукції.

Стандарти й технічні умови — це документи динамічного харак-
теру. Їх треба періодично переглядати й уточнювати з урахуванням
інноваційних процесів і нових вимог споживачів до продукції, що
виготовляється (проектується). Сучасні напрями вдосконалення
стандартизації полягають у розробленні державних і міжнародних
стандартів не для кожного конкретного виробу, а для групи однорід-
ної продукції, і в обмеженні кількості показників до найістотніших.
Це дає змогу помітно зменшити кількість чинних стандартів, спрос-
тити їх зміст і здешевити весь процес стандартизації.

Коли підприємство веде активну зовнішньоекономічну діяль-
ність, найважливішим елементом виробничого менеджменту вза-
галі та системи управління якістю зокрема стає сертифікація
продукції. Кожний вид товарів, який те чи те підприємство хоче
вигідно продати на світовому ринку, мусить бути сертифікова-
ним, тобто мати документ, що засвідчує високий рівень його яко-
сті, відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO серії
9000. Набутий українськими підприємствами досвід зовнішньої
комерційної діяльності показує, що так звана безсертифікатна
продукція оцінюється на світовому ринку у 3—4 рази дешевше,
отже, фактично реалізується за безцінь.
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Сертифікація згідно з Законом України «Про підтвердження
відповідності» — це процедура, за допомогою якої визнаний в
установленому порядку орган документально засвідчує відповід-
ність продукції, систем управління якістю, систем управління
довкіллям, персоналом установленим законодавством вимогам.

Сертифікація проводиться з метою: створення умов для діяльно-
сті підприємств, установ і підприємців на єдиному товарному ринку
України, а також для участі в міжнародній співпраці й міжнародній
торгівлі; сприяння споживачам у компетентному виборі продукції;
захисту споживача від недобросовісного виробника (продавця, ви-
конавця); контролю безпеки продукції для навколишнього середо-
вища, життя, здоров’я та власності громадян; підтвердження показ-
ників якості продукції, заявлених виробником.

Отже, сертифікацію спрямовано на підтвердження того факту,
що ця компанія може задовольнити установлені до неї вимоги.
Результатом сертифікації є свідоцтво про відповідність — серти-
фікат установленої форми. В останнє десятиліття сертифікація
стала одним із важливих механізмів забезпечення якості, яка пе-
реросла в норму торгових відносин будь-якого рівня.

Сертифікація може мати обов’язковий або добровільний хара-
ктер. Обов’язкова сертифікація проводиться на відповідність
вимогам нормативної документації, які регламентовано Декретом
Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифіка-
цію» стосовно безпеки продукції для життя, здоров’я громадян; її
сумісності та взаємозамінності, охорони навколишнього середо-
вища; метрологічних норм і правил тощо. Отже, обов’язкова сер-
тифікація проводиться у сфері, регульованій законодавством,
тобто сфері, у якій рух матеріальної та нематеріальної продукції
регулюється національними законами й постановами.
Добровільна сертифікація проводиться на відповідність усім

необхідним споживчим вимогам у нерегульованій законом сфері
та свідчить про виконання підвищених вимог до якості порівняно
з обов’язковими вимогами, завдяки чому має підвищену ринкову
вартість. Цей вид сертифікації може здійснюватися як державни-
ми, так і приватними органами із сертифікації.

В Україні роботи з сертифікації здійснюються в системі УкрСЕП-
РО, діяльність якої координує Держстандарт України. Систему ство-
рено відповідно до міжнародних нормативних документів ISO\IEC.

Залежно від об’єкта сертифікації розрізняють:
 сертифікацію продукції, що встановлює відповідність про-

дукції тільки тим вимогам, які зазначено в стандарті або іншому
нормативному документі;

 атестацію виробництва, що проводиться з метою забезпе-
чення стабільного рівня якості випуску продукції. Під час її про-
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ведення вивчається організація виробництва, технологія виготов-
лення виробів, перевіряється стан обладнання та устаткування,
метрологічне забезпечення, система управління якістю, кваліфі-
кація виробників, укомплектованість служб контролю якості тощо;

 сертифікацію системи якості, яка здійснюється для під-
твердження її відповідності вимогам міжнародних стандартів ІSО
серії 9000. Сертифікація системи якості проводиться з метою за-
безпечення впевненості органу з сертифікації продукції в тому,
що продукція, яка випускається підприємством, відповідає обов’яз-
ковим вимогам нормативних документів, а всі технічні, адмініст-
ративні й людські чинники, що впливають на якість продукції,
перебувають під контролем. Продукцію незадовільної якості
своєчасно виявляють, а підприємство вживає заходів із запобі-
гання виготовленню такої продукції на постійній основі.
Сертифікат на систему якості — це документ, який вида-

ється підприємству органом із сертифікації систем якості та за-
свідчує відповідність створеної системи менеджменту якості
(СМЯ) вимогам нормативного документа (стандарту), а також
підтверджує спроможність підприємства забезпечувати й під-
тримувати якість своєї продукції на відповідному рівні.

Під стандартизацією розуміють встановлення й застосування
єдиних правил з метою впорядкування діяльності в певній галузі.
Стосовно продукції стандартизація охоплює:

● установлення вимог до якості готової продукції, а також си-
ровини, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів;

● розвиток уніфікації та агрегатування продукції як важливої
умови спеціалізації й автоматизації виробництва;

● визначення норм, вимог і методів у галузі проектування та
виготовлення продукції для забезпечення належної якості і запо-
бігання невиправданій різноманітності видів і типорозмірів виро-
бів однакового функціонального призначення;

● формування єдиної системи показників якості продукції, мето-
дів її випробування та контролю; уніфікація вимірювань і позначень;

● створення єдиних систем класифікації та кодування продук-
ції, носіїв інформації, форм і методів організації виробництва.

23.5. Державний нагляд за якістю
та внутрішньовиробничий
технічний контроль

До найважливіших методів забезпечення належної яко-
сті та конкурентоспроможності продукції належать державний на-
гляд за якістю і внутрішньовиробничий технічний контроль.

В Україні створено державну систему стандартизації та сертифі-
кації. Національним органом, що проводить і координує роботу із
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забезпечення її функціонування, є Державний комітет України з
питань технічного регулювання та споживчої політики (Держ-
споживстандарт України). Для організації розроблення, експерти-
зи, підготовки і впровадження державних стандартів та контролю за
їх освоєнням створено спеціальні служби в галузевих комітетах,
департаментах і підприємствах. До роботи в цих комітетах залуча-
ються на добровільних засадах представники заінтересованих під-
приємств та організацій, провідні вчені й фахівці. Основними функ-
ціями Держспоживстандарту України стосовно сертифікаційних
робіт є: визначення принципів, структури та правил системи серти-
фікації; затвердження переліку продукції, що підлягає обов’язковій
сертифікації; акредитація органів із сертифікації та випробувальних
лабораторій (центрів), атестація експертів-аудиторів; установлення
правил визнання сертифікатів інших країн; постійне інформування
споживачів через відповідні інформаційні засоби щодо стандартів
різних категорій, сертифікатів, класифікаторів техніко-економічної
та соціальної інформації, випробувальних центрів тощо.

У межах державної системи стандартизації та сертифікації в
Україні функціонує державний нагляд за якістю, що здійснюють
відповідні органи, і який передбачає конкретно визначену відпові-
дальність суб’єктів підприємницької діяльності за порушення ста-
ндартів, норм (метрологічних, санітарних та інших обов’язко-
вих вимог, які встановлюють гранично допустимі величини показ-
ників продукції, що гарантують високу якість) і правил (метроло-
гічних, санітарних, екологічних, протипожежних, технологічних).

Держспоживстандарт України акредитує (підтверджує правомо-
чність) випробувальних лабораторій, органів із сертифікації та атес-
тує аудиторів. Органи із сертифікації поділяються на галузеві та те-
риторіальні (центри стандартизації, метрології та сертифікації) і
спеціалізуються на конкретних видах продукції, послуг та сертифі-
кації систем якості. Перші керівники цих органів за посадою є од-
ночасно головними державними інспекторами відповідно України,
Автономної Республіки Крим, областей і міст з нагляду за якістю
продукції, а інші керівники і спеціалісти цих органів — державними
інспекторами. Органи державного нагляду виконують різноспрямо-
вані функції, а саме: перевіряють додержання стандартів (норм і
правил), узагальнюють результати перевірок та інформують про
них відповідні органи державної влади і громадськість; забезпечу-
ють оперативне вжиття заходів для припинення порушень стандар-
тів (норм і правил), вносять пропозиції щодо підвищення якості
продукції та ефективності власної діяльності.

Державний нагляд проводиться за планами його органів (або в
разі звернення громадян з відповідними претензіями у формі пе-
ріодичної (постійної) перевірки додержання вимог нормативних
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документів чи проведенням вибіркового (суцільного) контролю
стабільності якості сертифікованої продукції, правил випробу-
вання виробів. Об’єктами державного нагляду є: продукція вироб-
ничо-технічного призначення, товари народного споживання та
продукти харчування — щодо відповідності стандартам, нормам і
правилам; експортна продукція — щодо стандартів (норм і пра-
вил) або окремих вимог, обумовлених договором (контрактом);
імпортна продукція — щодо чинних в Україні стандартів (норм,
правил) стосовно безпеки для життя, здоров’я, майна людей і на-
вколишнього середовища; атестовані виробництва — щодо від-
повідності встановленим вимогам до сертифікації продукції.

Суб’єкти господарювання за порушення вимог стандартів
(норм, правил) несуть матеріальну відповідальність — штраф.

Якість продукції залежить також від своєчасного здійснення в
повному обсязі заходів щодо досягнення єдності і необхідної точно-
сті вимірів параметрів виробів, матеріалів і сировини, режимів тех-
нологічних процесів, характеристик устаткування та інструменту.

Метрологічне забезпечення здійснюється відповідно до вимог
нормативних документів, Державних стандартів (Державна сис-
тема забезпечення єдності вимірів (ДСВ) і стандартів підприєм-
ства під методичним керівництвом і з участю в роботах метроло-
гічної служби підприємства.

Метрологічне забезпечення здійснює метрологічна служба
підприємства — відділ головного метролога.

З-поміж наявних і широкозастосовуваних методів забезпечення
виробництва продукції високої якості чільне місце належить внут-
рішньовиробничому технічному контролю. Матеріалізація показни-
ків якості фіксується технічним контролем, який є елементом сис-
теми управління якістю на підприємстві. Технічний контроль — це
перевірка відповідності продукції або процесу, всіх виробничих умов
та чинників, від яких залежить якість продукції, установленим
техніко-технологічним вимогам до якості продукції на всіх стадіях
її виготовлення. Метою технічного контролю якості на підприємст-
ві є забезпечення випуску високоякісної і комплектної продукції
згідно з чинними стандартами і технічними умовами. На підприємс-
твах функції безпосереднього контролю якості складових частин і
готових для споживання виробів виконують відділи технічного ко-
нтролю (ВТК). Головне завдання технічного контролю — постійно
забезпечувати необхідний рівень якості, зафіксований у норматив-
них документах, через безпосередню перевірку кожного виробу й
цілеспрямований вплив на умови й чинники, що забезпечують таку
якість. Успішно розв’язати це завдання можна за правильного вибо-
ру об’єктів і методів контролю. Об’єктами контролю мають бути всі
компоненти виробничої системи та взаємозв’язаних з нею елемен-
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тів, тобто вхід (ресурси), сам виробничий процес (предмети праці,
засоби праці, технологічні процеси, умови праці), вихід (продукція).

Необхідність контролю ресурсів (матеріалів, енергії, знарядь
праці, інформації, персоналу) на вході системи зумовлюється тим,
що їх якість значною мірою визначає конкурентоспроможність го-
тового продукту праці. Використання у виробничому процесі бодай
частини ресурсів незадовільної якості може призвести до непродук-
тивних витрат доброякісних ресурсів. Саме вхідний контроль ре-
сурсів має запобігти непродуктивним витратам. Об’єктами контро-
лю на вході системи (підприємства) чи її (його) окремих виробни-
чих блоків (цехів, дільниць) мають бути: якість основних і допомі-
жних матеріалів, заготовок, напівфабрикатів, комплектуючих виро-
бів, окремих деталей і вузлів; справність устаткування, пристроїв,
робочого інструменту й контрольно-вимірювальних приладів, за
допомогою котрих виготовляється продукція та визначається рівень
її якості; технічна документація, за якою здійснюється технологіч-
ний процес; відповідність рівня кваліфікації персоналу вимогам, що
забезпечують якісне виконання певної роботи.

Якість продукції визначальною мірою формується протягом
власне виробничого процесу. Це спричиняє необхідність ретель-
ного контролювання перебігу технології її виготовлення. Об’єк-
тами контролю тут стає ретельне дотримування виробничо-
трудової дисципліни, технологічних режимів обробки та скла-
дання виробів. Контрольні операції здійснюються не тільки сто-
совно якості, а й стосовно кількості, оскільки порушення техно-
логічної, виробничої і трудової дисципліни може призвести до
псування сировини, матеріалів, окремих деталей і навіть готових
виробів, а відставання в кількості виготовленої продукції — до
невиконання виробничої програми підприємства.
Контроль на виході виробничої системи (підприємства та йо-

го підрозділів) має запобігати потраплянню бракованої продукції
споживачеві або передаванню її на наступні технологічні фази
(стадії) з усіма негативними наслідками цього. Такий контроль
уможливлює також постійне інформування керівництва про рі-
вень виконання виробничих завдань та досягнуті економічні ре-
зультати виробництва.

Рівень витрат на контролювання якості і загальна ефектив-
ність такого контролю істотно залежать від добре обґрунтованого
вибору тих або тих методів (видів) контролю. Перелік можливих
основних видів технічного контролю якості на підприємствах по-
дано в табл. 23.3. Суть цих методів здебільшого є зрозумілою вже
із самих їх назв.

З них найефективнішими вважають: за впливом на перебіг
технологічного процесу — активний; за засобами, що використо-
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вуються, — автоматизований; за організаційними формами —
статистичний.
Активним є контроль якості безпосередньо в перебігу техно-

логічного процесу виготовлення виробу та режимів його обробки
за допомогою спеціальних контрольних технічних пристроїв,
вмонтованих у технологічне устаткування (автоматичних індика-
торів, вимірювальних головок, ізотопних індукційних та інших
приладів). Застосування активного контролю дає змогу запобігти
появі та виходу з технологічного процесу напівфабрикатів і гото-
вих видів продукції незадовільної якості.

Таблиця 23.3
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ

ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ознака класифікації Основні види контролю
■ Організаційна форма ● суцільний;

● вибірковий;
● статистичний;
● летючий;
● інспекційний

■ Характер контрольних операцій ● візуальний;
● геометричний;
● лабораторний аналіз;
● контрольно-здавальні випробування

■ Стадія виробничого процесу ● вхідний (контроль ресурсів);
● проміжний (контроль процесу);
● вихідний (контроль продукції)

■ Вплив на перебіг технологічного
процесу

● активний;
● пасивний

■ Застосовувані засоби контролю ● автоматизований;
● механізований;
● ручний

■ Місце здійснення ● стаціонарний;
● змінний

         найефективніші види контролю якості

За автоматизованого контролю перевірка якості здійснюєть-
ся через застосування автоматичних пристроїв (включаючи про-
мислових роботів) без участі людини як під час технологічного
процесу, так і після завершення обробки чи складання виробу.
Такий контроль є одним з головних способів зменшення витрат
на контрольні операції та підвищення їх ефективності особливо в
безперервних та масових типах виробництва, де часто трудоміст-
кість контролю якості перевищує витрати на виготовлення про-
дукції в автоматичному режимі.
Статистичний — це особливий вид (метод) вибіркового кон-

тролю, що ґрунтується на застосуванні теорії ймовірностей та
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математичної статистики. Він уможливлює не тільки фіксацію
фактичного рівня якості масової продукції, а й активний вплив на
перебіг технологічного процесу, тобто забезпечує управління
ним. Основна його ідея полягає в тому, що в будь-якому сталому
процесі, коли нема непередбачених збурень, фактичні показники
якості окремих екземплярів продукції завжди матимуть лише не-
значні відхилення від середніх величин.

Перевагою статистичного контролю є можливість керувати
рівнем якості продукції за принципом саморегулювання кіберне-
тичної системи зі зворотним зв’язком. Проте йому властиві й не-
доліки, які не можна ігнорувати: по-перше, він має відносно ву-
зьку сферу застосування (переважно масове виробництво); по-
друге, потребує порівняно великих витрат на збирання та оброб-
ку інформації. Здешевити ці процеси можна автоматизацією зби-
рання, обробки й аналізу необхідної для контролю інформації,
створенням гнучких автоматизованих виробництв.

З-поміж інших видів технічного контролю потребують пояс-
нень хіба що летючий, інспекційний, стаціонарний і змінний.
Летючим називають раптовий (без попередження) і швидкоми-
нущий контроль якості виробів (роботи виконавців) на окремих
дільницях виробництва. Інспекційним є запланований чи здійс-
нюваний за критичними сигналами метод контролю переважно у
вигляді державного або внутрішньовиробничого нагляду. Стаціо-
нарний контроль здійснюється у спеціально обладнаних примі-
щеннях (лабораторіях) з допомогою відповідних випробувань,
аналізів тощо, а змінний — на тих чи тих робочих місцях самими
виконавцями або контрольними майстрами (контролерами) від-
ділу технічного контролю підприємства.

23.6. Управління конкурентоспроможністю
підприємства

Конкурентоспроможність підприємства — це його
потенційна та реальна здатність до нарощення конкурентних пе-
реваг у процесі проектування, виготовлення та реалізації товарів,
які за своїми параметрами у комплексі цінніші для споживачів,
ніж товари конкурентів.

Наслідками високої конкурентоспроможності є: наявність
власних можливостей для впровадження в практику інноваційних
ідей, стабільність і стійкість до змін на ринку, здатність якісно і
вчасно задовольняти потреби споживачів, висока інвестиційна
привабливість.

У процесі досліджень встановлено, що підвищення конкурен-
тоспроможності підприємств відбувається в чотири етапи:
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1) перегляд ланцюга цінностей компанії;
2) сегментація ринку, на якому діє компанія;
3) обґрунтування власної конкурентної позиції;
4) ефективна організація бізнес-процесів.
До показників, які визначають конкурентоспроможність підпри-

ємства, належать: зміна частки на внутрішньому та міжнародному
ринках; зростання ринкової вартості підприємства; рівень інвести-
ційної привабливості; чистий дохід на одного працівника, зайнятого
у створенні доданої вартості; чисельність основних конкурентів.

Для оцінювання конкурентоспроможності компанії викорис-
товують деякі кількісні показники, які свідчать про ступінь стій-
кості її позиції на ринку, спроможності виготовляти продукцію,
яка користується попитом і забезпечує компанії одержання про-
гнозованої результативності. До ряду таких показників належать:

— частка реалізованої продукції в загальному обсязі її вироб-
ництва за поточний період. Збільшення цього співвідношення
означає зростання обсягів реалізованої продукції;

— рентабельність товарообороту як відношення прибутку до
загальної вартості продажу. Збільшення цього показника свід-
чить про підвищення рівня конкурентоспроможності компанії;

— відношення вартості нереалізованої продукції до обсягу за-
гального продажу. Збільшення значення цього показника свід-
чить про спад попиту на продукцію компанії;

— відношення обсягу продажу до вартості матеріальних вироб-
ничих запасів. Зменшення цього показника характеризує зниження
попиту на продукцію та уповільнення обігу запасів сировини;

— відношення обсягу реалізованої продукції до суми дебітор-
ської заборгованості показує, яка частка реалізованої продукції
поставлена покупцям на основі комерційних кредитів.

Оцінювання конкурентоспроможності компанії на ринку або
його сегменті побудовано на ретельному аналізі технологічних,
виробничих, фінансових і збутових можливостей компанії. Воно
має здійснюватися за такими показниками:

• обґрунтування інвестиційного забезпечення випуску конку-
рентоспроможної продукції;

• асортимент продукції, її обсяги та вартість (продуктова ди-
ференціація);

• ряд ринків або їх сегментів для кожного продукту (ринкова
диференціація);

• потреба в коштах для формування попиту та стимулювання
збуту;

• перелік заходів та конкретних пропозицій, якими фірма мо-
же забезпечити конкурентну перевагу на ринку;

• створення високого статусу фірми в покупців, виготовлення
високоякісної продукції, постійне її оновлення на основі власних
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розробок та винаходів, забезпечених патентним захистом, вико-
нання зобов’язань за угодами.

Ринкову позицію підприємства визначають його конкурентні
переваги.

Традиційно для розвинутих ринків з високим рівнем конкуре-
нції і високими стандартами споживання відповідно до рекомен-
дацій М. Портера менеджерам слід розглядати такі види конку-
рентних переваг:

 лідерство за витратами (здатність виготовляти і реалізову-
вати продукцію з меншими витратами, ніж у конкурентів);

 диференціація продукту (здатність забезпечувати вимоги
споживачів унікальною, якісною продукцією з особливими влас-
тивостями та/або післяпродажним обслуговуванням);

 фокусування на певному сегменті ринку.
Для менш конкурентних і розвинутих ринків Р. Купер реко-

мендує дещо іншу низку засад для створення конкурентоспро-
можної моделі бізнесу:

• здатність забезпечувати найбільшу функціональність продукту;
• здатність забезпечувати найвищу якість продукту;
• здатність забезпечувати найменшу ціну продукту.
Джерелами конкурентних переваг є нові технології, зміна

структури і вартості окремих елементів у ланцюзі створення вар-
тості й реалізації продукції, нові запити споживачів, зміна «пра-
вил гри» на ринку.

Можливість реалізації альтернативних засад для одержання кон-
курентних переваг необхідно розглядати в різних масштабах діяль-
ності компанії. Під цим звичайно розуміють вихід на нові сегменти
споживачів, нові географічні ринки або створення і вихід на тради-
ційні ринки з новими продуктами. Зміна масштабів діяльності реа-
лізується за допомогою різних інструментів. Назвемо деякі з них:

• внутрішній розвиток, коли новий бізнес створюється шля-
хом виведення нових продуктів на ринок;

• поглинання, що дає швидку можливість придбати необхідні
компетенції, зменшити витрати порівняно з альтернативою влас-
ного розвитку аналогічного бізнесу;

• стратегічні союзи для пошуку шляхів мінімізації витрат, по-
ліпшення конкурентної позиції, розвитку і збагачення ринку, для
обміну стратегічно важливими знаннями;

• партнерство (альянси);
• інтеграція;
• диверсифікація (виділення стратегічних бізнес-одиниць);
• продаж, придбання;
• аутсорсинг (передавання частини процесів стороннім орга-

нізаціям);
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• підвищення операційної ефективності, що вимагає створен-
ня умов для високоефективної координації дій підрозділів;

• підвищення кваліфікаційного рівня персоналу компанії.
Успішність реалізації альтернативи прямо пропорційно зале-

жить від потенціалу конкурентоспроможності бізнес-моделі, тоб-
то сукупності елементів, що характеризують принципово відмін-
ну від конкурентів логіку функціонування бізнесу.

Потенціал конкурентоспроможності бізнес-моделі визначаєть-
ся чотирма параметрами:

• ефективність — наскільки прийнята модель є ефективним
способом забезпечення потреб споживачів (здатність забезпечу-
вати необхідну споживну вартість за умови оптимального рівня
використання ресурсів);

• унікальність — наскільки унікальною є бізнес-модель (своє-
рідність, неповторність концепції і внутрішніх процесів для реа-
лізації моделі);

• узгодженість — ступінь узгодженості окремих елементів мо-
делі (взаємно посилююча взаємодія окремих елементів моделі);

• результативність — наскільки модель сприяє досягненню
прибутковості, що перевершує середню по галузі; включає чоти-
ри елементи:

— збільшення частки прибутку на вкладений капітал;
— використання ефекту мережної взаємодії, позитивного зво-

ротного зв’язку, кривої досвіду;
— створення бар’єрів для входу конкурентів;
— набуття прав, відповідність галузевим стандартам, завою-

вання лояльності і прихильності споживачів.
У короткостроковому періоді конкурентоспроможність ком-

панії залежить від тієї продукції, яку вона виробляє у цей момент
часу, — її ціни, якості, інших характеристик. На досить тривало-
му проміжку часу конкурентоспроможність є результатом здат-
ності формувати — за нижчого рівня витрат і швидше, ніж у кон-
курентів, — ключові компетенції, що сприяють випуску конку-
рентоспроможних продуктів. Реальні джерела конкурентної пе-
реваги базуються на вмінні керівництва фірми консолідувати за-
гальнокорпоративні технології, бізнес-процеси й кваліфікаційний
потенціал у спроможність окремих видів бізнесу (стратегічних
бізнес-одиниць) і корпорації в цілому швидко адаптуватися до
змін навколишнього середовища, реагувати на нові вимоги ринку
і створювати принципово нові продукти (послуги).

Ключова компетенція — це взаємопов’язана низка навичок,
здібностей і технологій, яка забезпечує унікальність компанії в
певній сфері діяльності та може застосовуватися в багатьох видах
бізнесу й галузях; інформаційний ресурс, що містить досвід,
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знання й навички з організації та управління ресурсами і бізнес-
процесами, розроблення нових продуктів і послуг для забезпе-
чення вищого рівня конкурентоспроможності. Наявність ключо-
вої компетенції дає змогу компанії встановлювати новий стан-
дарт діяльності в галузі і завдяки цьому отримати конкурентну
перевагу. Вона інтегрована в основні функціональні процеси
компанії (рис. 23.13).

Функціональні
процеси

Накопичений
досвід

Навички

Найбільша
споживча
цінність

Координація
дій

Активи

Рис. 23.13. Складові ключової компетенції

Ключова компетенція має:
▪ забезпечувати реальний (або потенційний) доступ до широ-

кого спектра ринків, бути універсальною;
▪ забезпечувати найбільшу споживчу цінність;
▪ бути стійкою до копіювання конкурентами (навички й уміння

повинні бути унікальними).
Процес боротьби за компетенції характеризується конкурен-

цією за розроблення і придбання нових технологій, навичок на рин-
ку інтелектуальних ресурсів (наприклад, шляхом створення страте-
гічних альянсів). У подальшому компанії конкурують за синтез
ключових компетенцій, можливість використання корпоративних
знань. На цьому етапі засобом конкурентної боротьби є бенчмар-
кінг — порівняння своєї продукції і бізнес-процесів з аналогічними
позиціями прямих конкурентів, що дає змогу в результаті зміцнити
свої конкурентні позиції і підвищити конкурентоспроможність.

Бенчмаркінг починають з вивчення внутрішнього середовища
компанії. Перший крок — це виявлення ключових факторів успіху
(КФУ) — базових внутрішніх або зовнішніх умов реалізації страте-
гії компанії. Потрібно зрозуміти, що в продуктах або послугах ком-
панії є найважливішим для споживача. Після цього необхідно ви-
значити бізнес-процес, який найбільшою мірою впливає на КФУ.
Наступні кроки — пошук компанії-еталона, в якій цей процес побу-
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дований найкраще; збір інформації про КФУ і зіставлення отрима-
них даних зі своїми показниками; аналіз інформації, в процесі якого
з’ясовується, за рахунок чого досягається така перевага компанії-
еталона над компанією, що порівнюється. На останньому етапі від-
бувається впровадження найефективніших рішень, що дозволяє
значно підвищити конкурентоспроможність.

Конкурентна боротьба продовжується конкуренцією за мак-
симізацію частки ключового продукту — сполучної ланки між
ключовими компетенціями і кінцевим продуктом, яка є фізичним
втіленням однієї або кількох основних компетенцій. Наприклад,
двигуни Honda є ключовими продуктами, проміжною ланкою
між умінням конструювати і виробляти. Останній рівень бороть-
би — конкуренція за максимізацію частки кінцевого продукту.

Отже, розуміння власної бізнес-моделі сприяє підвищенню
конкурентоспроможності компанії за рахунок концентрації і роз-
витку ключових компетенцій, ефективнішої організації внутрі-
шніх процесів, гнучкості системи взаємодії з зовнішнім середо-
вищем, дає змогу оптимізувати інвестиції, сприяє зниженню ви-
трат, а також максимально ефективно розподіляти стратегічні
ресурси з метою створення продукту (послуги), яка відповідає
пріоритетам споживачів.

Питання для самоконтролю:

23.1. Визначення ринку та його типологія.
23.2. Удосконалення чинної системи одиничних і загаль-
них показників якості продукції щодо збільшення об’єк-
тивності відображення якості та спрощення самої системи.
23.3. Необхідність і методологія визначення оптимального
рівня якості продукції.
23.4. Конкурентоспроможність окремих видів продукції:
особливості оцінювання та способи забезпечення.
23.5. Економічно-правове обґрунтування державних (націо-
нальних) стандартів на продукцію підприємств.
23.6. Аналітичне оцінювання технічного рівня та якості
найважливіших видів продукції підприємств ключових га-
лузей народного господарства України.
23.7. Узагальнення зарубіжного досвіду у сфері управління
якістю продукції і можливості його використання за створен-
ня сертифікованих систем якості на підприємствах України.
23.8. Система державного нагляду за якістю продукції, що
виготовляється на підприємствах України.
23.9. Зарубіжний досвід забезпечення конкурентоспроможно-
сті підприємств на прикладі лідируючих світових компаній.
23.10. Концепція ключових компетенцій підприємства.



Розділ 6. Витрати та результати діяльності підприємства 599

Ðîçä³ë 6
ВИТРАТИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА

Òåìà 24
 Витрати підприємства
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Òåìà 26
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Ðîçä³ë 6

ÂÈÒÐÀÒÈ ÒÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ
Ä²ßËÜÍÎÑÒ² Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

Цей розділ логічно пов’язаний із попереднім матеріалом підру-
чника, оскільки витрати і результати діяльності обумовлені
ефективними організаційно-технічними рішеннями, оптима-
льним використанням резервів підприємства.
Вивчення закономірностей формування витрат, ознайомлен-
ня з процесом управління ними дозволяє усвідомлено підходи-
ти до оцінювання і вибору напрямів розвитку підприємства,
його реструктуризації. Надзвичайно важливим є визначення
фінансово-економічних результатів діяльності підприємства,
а також їх інтегрованої адекватності. Відповідно до зазначе-
ного розділ включає три теми, в яких послідовно розгляда-
ється загальна характеристика витрат, система управлін-
ня витратами на підприємстві, формування собівартості
продукції. Досить детально викладено сутність фінансових
показників, передусім прибутку, їх формування й аналіз. Заве-
ршується розділ характеристикою інтегрованої ефективно-
сті діяльності підприємства, розглядом методики її оціню-
вання та чинників підвищення.
Вивчення процесу виникнення та динаміки витрат, їх плану-
вання, використання і контролю дає можливість у подальшо-
му системно опанувати методичний інструментарій обґру-
нтування проектів трансформації та реструктуризації
підприємств. Вивчення процесів оцінювання та підвищення
ефективності діяльності зумовлює можливість освоїти су-
часні моделі розвитку підприємства, методичні підходи до
оптимізації їх бізнес-процесів та сутність управління еконо-
мічною безпекою підприємств.

Перш ніж думати про вирішення  майбутніх
завдань, навчись справлятися з сьогоднішніми

за менший час і з більшою ефективністю.
П. Друкер

Часто кажуть, що цифри управляють світом: принаймні
немає сумніву в тому, що цифри вказують, як ним управляють.

І. Гете
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Тема 24

ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові
поняття
і терміни

▪ витрати;
▪ операційні витрати;
▪ змінні витрати;
▪ постійні витрати;
▪ прямі витрати;
▪ непрямі витрати;
▪ елементи витрат;
▪ статті калькуляції;
▪ кошторис;
▪ гнучкий кошторис;
▪ місце витрат;
▪ центр відповідальності;
▪ собівартість продукції;
▪ калькулювання;
▪ точка беззбитковості.

24.1. Загальна характеристика витрат

Витрати і собівартість продукції. Будь-яка діяль-
ність, у тому числі й виробнича, потребує використання ресурсів:
сировини, матеріалів, праці, засобів виробництва у вигляді машин,
устаткування, споруд тощо. Кошти підприємства, пов’язані із
формуванням потрібних ресурсів (факторів виробництва) та їх
використанням, утворюють його витрати. Витрати бувають ра-
зові (інвестиційні) та поточні.
Разові витрати спрямовані на створення або купівлю факто-

рів виробництва тривалого користування, інших дохідних активів
чи соціальних благ. Їх називають інвестиційними витратами або
просто інвестиціями. Ці особливі витрати розглядаються окремо
із специфічною методикою їх обґрунтування (див. тему 16).
Поточні витрати виникають у процесі операційної діяльності

підприємства, тому на практиці їх називають операційними. По-
точні (операційні) витрати є циклічні та безперервні. Перші по-
вторюються з кожним циклом виготовлення продукту (основні
матеріали, технологічна енергія, зарплата виробничих працівни-
ків і т.п.). Їх величина залежить від інтенсивності виробництва.
Безперервні поточні витрати потрібні постійно для управління і
підтримки операційної системи підприємства у стані готовності
(утримання управлінського персоналу, машин і устаткування,
споруд і будівель, орендна плата та ін.).

Поточні (операційні) витрати, називатимемо їх далі просто ви-
тратами, мають натуральну і грошову (вартісну) форми. Плану-
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вання потреби у факторах виробництва, їх облік у натуральній
формі (кількість, маса, об’єм, довжина тощо) мають важливе зна-
чення для організації діяльності підприємства. Проте для оціню-
вання результатів цієї діяльності вирішальною є грошова оцінка
витрат, оскільки вона виражає вартість продукції (послуг) для
виробника, тобто її собівартість. Ясна річ, що будь-які витрати
орієнтовано на певний результат. Тільки це виправдовує їх доці-
льність. Стосовно виробничого підприємства цей загальний
принцип діяльності виражається формулою «Витрати—випуск»
(«Input — Output»), яку покладено в основу визначення собівар-
тості продукції.
Собівартість продукції — це грошова форма витрат на підго-

товку виробництва, виготовлення та збут продукції. Відобража-
ючи рівень витрат на виробництво, собівартість комплексно ха-
рактеризує ступінь використання всіх ресурсів підприємства, а
отже, і рівень техніки, технології та організації виробництва. Що
ліпше працює підприємство (інтенсивніше використовує вироб-
ничі ресурси, успішніше вдосконалює техніку, технологію та ор-
ганізацію виробництва), то нижчою є собівартість продукції. То-
му собівартість є одним із важливих показників ефективності
виробництва.

Собівартість продукції має тісний зв’язок з її ціною. Це про-
являється в тому, що собівартість є основою ціни товару і водно-
час обмежником для виробництва (ніхто не випускатиме продук-
ції, ринкова ціна якої є нижчою за собівартість). Витрати, які не
дають відповідного результату у вигляді продукції, послуг чи ін-
ших благ, є прямими втратами, або конкретніше: якщо результат
у вартісній формі нижче рівня самих витрат (собівартості), то рі-
зниця є збитком.

Таке визначення собівартості продукції характеризує її як
економічну категорію в широкому розумінні. Разом з тим у прак-
тичній діяльності поняття собівартості часто звужують, обмежу-
ючи склад витрат, що її формують. Наприклад, обчислення собі-
вартості може обмежуватись лише змінними (dyrect-costing) або
виробничими витратами. Про це докладніше у 24.4.

За об’єктом формування розрізняють витрати сукупні (загаль-
ні) та на одиницю продукції. Сукупні витрати включають усі ви-
трати на операційну діяльність за певний період. Витрати на оди-
ницю продукції обчислюються як середні, якщо продукція
виготовляється постійно або серіями (партіями). В одиничному
виробництві витрати на виріб є індивідуальними. Оскільки витра-
ти є функцією обсягу виробництва (операційної активності) з пе-
вною еластичністю, існує поняття граничних витрат. Останні
характеризують приріст витрат на одиницю приросту обсягу ви-
робництва, тобто
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,г dN
dCC = (24.1)

де Cг — граничні витрати;
dC — приріст сукупних витрат;
dN — приріст обсягу продукції на гранично малу величину

його натурального виміру.
Як випливає із формули (24.1), граничні витрати — це витрати

на останню за часом виготовлення одиницю продукції. Якщо су-
купні витрати виразити через певну функцію обсягу продукції, то
граничний їх рівень буде першою похідною цієї функції.

Середні витрати обчислюються у разі визначення собівартості
продукції (в процесі калькулювання), а граничні використову-
ються у процесі аналізу доцільності зміни обсягу виробництва.

У більшості процесів виробництва витрати і випуск продукції
не є одномоментними. Витрати здійснюються протягом усього
операційного циклу, а випуск продукції і її продаж (реалізація) —
у його кінці. Тому слід відрізняти витрати на вході операційного
циклу (на закупівлю сировини і матеріалів та інших факторів ви-
робництва), протягом виробничого циклу і витрати, віднесені на
собівартість готової та реалізованої продукції. Витрати, які здій-
снювались на всіх етапах операційного циклу в певному (звітно-
му) періоді і не віднесені на собівартість проданої продукції та
фінансові результати у цьому ж періоді, утворюють собівартість
виробничих запасів (сировини, матеріалів, незавершеного вироб-
ництва) і запасів готової продукції, які є важливими складовими
активів балансу підприємства.

Як відомо, підприємство покриває (відшкодовує) свої витрати
доходом (виручкою) від продажу продукції чи послуг. Віднімаю-
чи від доходу операційні витрати, одержують прибуток. Отже,
від витрат безпосередньо залежить величина прибутку, що є ба-
зою оподаткування. Тому склад операційних витрат визначається
відповідними державними нормативними актами (стандартами,
законами з оподаткування). Для підприємства надзвичайно важ-
ливо, чи може воно певні витрати розглядати як операційні, чи
покривати їх за рахунок прибутку після оподаткування. Перший
випадок є вигіднішим, оскільки зменшує оподатковуваний при-
буток, а отже, і податок.

Класифікація витрат. Витрати підприємства, пов’язані з
операційною діяльністю, бувають різні, тому їх класифікують за
певними ознаками, що показано в табл. 24.1.

За економічним змістом витрати поділяють на однорідні еле-
менти, що мають єдину економічну сутність і є первинними при
плануванні та обліку. Це матеріальні витрати, оплата праці, від-
рахування на соціальні заходи, амортизаційні та інші витрати.
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Групування витрат за економічними елементами є єдиним для
всіх галузей і підприємств народного господарства. Таке групу-
вання витрат характеризує їх ресурсну структуру і має важливе
наукове і народногосподарське значення, тому ці витрати обов’яз-
ково відображаються в окремому розділі фінансової і статистич-
ної звітності підприємств.

Поділ витрат за статтями калькуляції необхідний з огляду на
управління процесом їх формування за носіями і центрами відпо-
відальності. За статтями калькуляції визначають собівартість
продукції, а це передбачає планування і облік таких витрат за пе-
вними підрозділами (центрами відповідальності), які беруть
участь у виготовленні виробів. У табл. 24.1 статті калькуляції, за
якими визначається виробнича собівартість, подано у скорочено-
му, стрижневому варіанті. На окремих підприємствах вони мо-
жуть бути більш розширені, конкретизовані з урахуванням спе-
цифіки виробництва та методики калькулювання. Якщо є потреба
визначити повну собівартість, враховуються ще адміністративні
витрати і витрати на збут.

Таблиця 24.1
КЛАСИФІКАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

Ознака класифікації Вид витрат

Економічний зміст (елементи витрат) матеріальні витрати, оплата праці,
відрахування на соціальні заходи,
амортизація, інші витрати

Калькуляційне групування прямі матеріальні витрати, прямі
витрати на оплату праці, інші прямі
витрати, загальновиробничі витрати

Спосіб віднесення на продукцію прямі, непрямі

Залежність від обсягу виробництва змінні, постійні

Можливість впливу на величину ви-
трат

регульовані, нерегульовані

Очевидність і формальна визначе-
ність

явні, неявні

Залежність від варіантів прийняття
рішень

релевантні, нерелевантні

Зв’язок з виробничим процесом виробничі, невиробничі

Спосіб урахування при обчисленні
фінансового результату

витрати, що відносяться на собівар-
тість продукції, і витрати періоду
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За способом віднесення на окремі різновиди продукції витра-
ти поділяються на прямі й непрямі. Прямі витрати безпосеред-
ньо пов’язані з виготовленням певного виду продукції і можуть
бути обчислені на її одиницю у багатопродуктовому виробництві
прямо. Якщо виготовляється один різновид продукції, усі витра-
ти — прямі. Непрямі витрати не можна повністю і безпосередньо
врахувати при обчисленні собівартості окремих видів продукції,
бо вони пов’язані не з виготовленням конкретних виробів, а з
процесом виробництва в цілому: зарплата обслуговуючого й
управлінського персоналу, утримання та експлуатація будівель,
споруд, машин тощо. Поділ витрат на прямі та непрямі залежить
від рівня спеціалізації виробництва, його організаційної структу-
ри, методів нормування та обліку.

Залежно від зв’язку з обсягом виробництва витрати є змінні та
постійні. Змінні витрати — це такі, загальна сума яких за певний
час залежить від обсягу виготовленої продукції. У свою чергу, їх
можна поділити на пропорційні та непропорційні. Пропорційні
витрати змінюються прямо пропорційно обсягу виробництва.
Для них коефіцієнт еластичності ke = 1. До пропорційних нале-
жать переважно витрати на сировину, основні матеріали, компле-
ктуючі вироби, відрядну зарплату робітників. Непропорційні ви-
трати поділяються на прогресуючі та дегресуючі. Прогресуючі
витрати зростають більшою мірою, ніж обсяг виробництва, ke > 1.
Вони виникають тоді, коли збільшення обсягу виробництва по-
требує більших витрат на одиницю продукції. Це, наприклад, ви-
трати на відрядно-прогресивну оплату праці, додаткові рекламні
та торгові витрати та ін. Дегресуючі витрати зростають повіль-
ніше, ніж обсяг виробництва, ke < 1. До них належить широке ко-
ло витрат на експлуатацію машин і устаткування, їх ремонт, на
інструменти тощо.

Постійні витрати є функцією часу, а не обсягу продукції. Їх
загальна сума не залежить від кількості виготовленої продукції в
межах цієї виробничої й організаційної структури підприємства.
Лише за істотних змін обсягу виробництва, наслідком яких є його
структурна перебудова, стрибкоподібно змінюється величина по-
стійних витрат, після чого вона знову залишається постійною. До
постійних належать витрати на утримання та експлуатацію буді-
вель і споруд, організацію виробництва, управління. На практиці
до групи постійних відносять також витрати, які хоч і змінюють-
ся внаслідок зміни обсягу виробництва, але неістотно.

На рис. 24.1 графічно зображено динаміку загальних змінних і
постійних витрат. Динаміка витрат на одиницю продукції є іншою
і легко може бути побудована, виходячи з наведеної закономірнос-
ті. Так, змінні пропорційні витрати на одиницю продукції зали-
шаються на одному рівні незалежно від обсягу виробництва. На
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графіку їх лінія буде паралельною осі абсцис. Постійні витрати
зменшуються на одиницю продукції зі зростанням її обсягу за гі-
перболічною кривою. Для дегресуючих і прогресуючих витрат за-
лишається та сама динаміка, тільки виражена помітніше.

У практичних обчисленнях загальну динаміку змінних витрат
спрощують, уважаючи всю їх сукупність пропорційною. Це зна-
чно полегшує аналіз і прогнозування витрат.

г
в

б

N

а

0

С

Рис. 24.1. Динаміка загальних витрат (С)
залежно від обсягу виробництва (N): а) постійних;
б) дегресуючих; в) пропорційних; г) прогресуючих

За можливістю впливу на величину витрат з боку центру від-
повідальності чи взагалі певного працівника вони поділяються на
регульовані та нерегульовані. Іноді їх ще називають контрольо-
вані та неконтрольовані. Регульовані витрати піддаються конт-
ролю і впливу з боку відповідального за їх рівень. Відповідно,
нерегульовані витрати є за межею можливостей такого впливу.
Наприклад, керівник певної виробничої дільниці тією чи іншою
мірою може впливати на зарплату працівників, витрати на мате-
ріали, інструмент, технологічну і силову електроенергію та деякі
інші витрати. Отже, для цієї дільниці вони є регульовані. В той
же час на амортизаційні відрахування, орендну плату за орендо-
вані основні засоби, витрати на їх утримання і т.п. керівник діль-
ниці як центру відповідальності впливати не може. Ці витрати
для нього нерегульовані.
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З огляду на очевидність і формальну визначеність розрізняють
витрати явні та неявні. Явні витрати — це реальні витрати, що
здійснюються згідно з чинною системою бухгалтерського обліку
і відображаються у відповідній плановій та обліковій документа-
ції підприємства. Неявні витрати характеризують нереалізова-
ний дохід від альтернативного використання обмежених ресур-
сів. Тому їх ще називають альтернативними. Поняття неявних
витрат використовується при обґрунтуванні управлінських рі-
шень. За інших однакових умов певний варіант управлінського
рішення є прийнятнішим за інші, якщо витрати по ньому як явні,
так і неявні — мінімальні. Останні показують втрачену вигоду
від реалізації саме цього варіанта, а не найвигіднішого із відхи-
лених альтернативних варіантів. Це питання докладніше розгля-
дається в мікроекономіці.

Залежно від реакції витрат на певний варіант прийняття рі-
шень їх поділяють на релевантні та нерелевантні. Релевантними
вважаються витрати, які залежать від альтернативних варіантів
управлінських рішень і враховуються в обчисленнях їх порівня-
льної ефективності. Нерелевантні витрати не залежать від аль-
тернативних варіантів управлінських рішень і не враховуються у
порівняльних обчисленнях. Це спрощує останні й робить їх об-
ґрунтованішими. Наприклад, розглядаючи два варіанти придбан-
ня верстатів різної потужності та технології обробки деталей, до
релевантних будуть належати передусім такі експлуатаційні ви-
трати, як витрати на електроенергію, технологічний інструмент,
обслуговування, амортизаційні відрахування і, можливо, деякі
інші. Разом з тим витрати на управління виробництвом, утриман-
ня будівлі, споруд, адміністративні та інші подібні витрати не за-
лежать від зазначених варіантів. Вони є нерелевантними, тому в
цьому випадку немає сенсу брати їх до уваги.

За зв’язком з виробничим процесом розрізнять витрати вироб-
ничі та невиробничі. Виробничі витрати виникають у зв’язку з
виконанням виробничого процесу, його обслуговуванням і
управлінням (прямі матеріальні витрати, зарплата виробничого
персоналу, загальновиробничі витрати). Невиробничі витрати
зумовлені виконанням функцій, безпосередньо не пов’язаних з
виробництвом продукції. Це передусім витрати на управління
підприємством у цілому, загальногосподарське обслуговування,
збут продукції та деякі інші. Слід зауважити, що поділ витрат на
виробничі та невиробничі є певною мірою умовним. Але в прак-
тиці економічної роботи на підприємствах ним користуються,
особливо тоді, коли калькулювання здійснюється за виробничою
собівартістю.

Залежно від того, як враховуються витрати при визначенні фі-
нансового результату (прибутку) їх поділяють на витрати, що
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відносяться на собівартість продукції, і витрати періоду. Як уже
зазначалось, треба розмежовувати поняття собівартості продукції
у широкому розумінні, яка включає всі витрати, пов’язані із ви-
готовленням і збутом продукції, і собівартість за звуженим скла-
дом витрат. Остання утворюється з певних практичних міркувань
у системі внутрішнього управління витратами підприємства. Та
частина операційних витрат, яка не включена в собівартість про-
дукції, вважається витратами періоду і при визначенні фінансо-
вого результату підприємства за певний період віднімається від
виручки як і собівартість реалізованої продукції. Це спрощує
процес калькулювання для оперативних потреб, знижує собівар-
тість запасів незавершеного виробництва і продукції на складі та
дає змогу відшкодувати всі невиробничі витрати у звітному пері-
оді, не відносячи їх на запаси.

Структура витрат. Загальна характеристика витрат підпри-
ємства не буде повною без з’ясування їх структури, тобто спів-
відношення окремих груп витрат за певними ознаками. Практич-
не значення мають такі аспекти структури витрат:

— видова (елементна) структура: дає змогу характеризувати
виробництво щодо витрат ресурсів (матеріаломістке, капіталомі-
стке, трудомістке виробництво) і можливих резервів їх зниження;

— співвідношення прямих і непрямих витрат: характеризує
рівень і складність калькулювання;

— співвідношення змінних і постійних витрат: показує частку
сукупних витрат на підтримання виробничого потенціалу в стані
готовності, а також ступінь реакції прибутку на динаміку обсягу
виробництва і продажу. Чим більша частка постійних витрат у
загальній їх величині, тим більший обсяг виробництва забезпечує
його беззбитковість і вища реакція прибутку на зміну обсягу ви-
робництва та продажу продукції (див. 24.2).

Структура витрат за зазначеними напрямами залежить від ря-
ду чинників: галузевих особливостей підприємства, широти но-
менклатури його продукції, складності виробництва та ін.

24.2. Система управління витратами

Функціональна й організаційна будова управління
витратами. Величина витрат визначає ефективність операційної
діяльності підприємства, в тому числі й виробничої, і суттєво
впливає на його конкурентоспроможність. Тому витрачати ре-
сурси треба економно, тобто необхідно управляти ними. Управ-
ління витратами — це процес цілеспрямованого формування ви-
трат за їх видами, місцем і носіями при постійному контролі
рівня та стимулюванні зниження. Управління витратами є важли-
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вою функцією внутрішнього економічного механізму будь-якого
підприємства. Формування витрат за видами показує, які витрати
і відповідно ресурси потрібні для виконання певної роботи і здій-
снення операційної діяльності в цілому, за місцем — дозволяє
організувати систему відповідальності за рівень витрат, за носія-
ми — дає можливість визначити витрати на окремі види робіт і
вироби.

У загальному вигляді система управління витратами має два
аспекти: функціональний і організаційний. Первинним є функціо-
нальний аспект управління витратами. Його сутність характери-
зують функціональні блоки (підсистеми), що у спрощеному ви-
гляді показано на рис. 24.2. Коротко на них зупинимось.

Оптимізація
використання
ресурсів і їх
нормування

Планування
витрат

Стимулювання
оптимального
використання

ресурсів
і їх економія

Контроль
і аналіз
витрат

Облік
витрат

Вироб-
ничий
процес

Ресурси
(фактори
вироб-
ництва)

Продукція

Рис. 24.2. Функціональні підсистеми управління витратами
підприємства

Оптимізація використання ресурсів і подальше нормування
витрат здійснюється у процесі розроблення виробів та технології
їх виготовлення, тобто під час конструкторської і технологічної
підготовки виробництва, обґрунтування методів його організації.
Це творчий інженерний процес, в якому використовується функ-
ціонально-вартісний аналіз та інші методи мінімізації витрат.
Норми розробляються на базі вибраної конструкції виробу і тех-
нології його виготовлення.
Планування витрат необхідне для обґрунтування управлінсь-

ких рішень і визначення очікуваних результатів роботи — прибу-
тку. Планові витрати виражаються передусім такими показника-
ми, як кошториси (бюджети) і собівартість продукції, в тому
числі її окремих видів (калькуляції). Вони обчислюються для
центрів відповідальності (підрозділів), в яких здійснюється пев-
ний вид операційної діяльності, і по підприємству в цілому.
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Облік витрат встановлює їх фактичну величину після здійс-
нення запланованої роботи (виготовлення продукції). Обчислен-
ня фактичних витрат є фіксацією того їх рівня, що був сформова-
ний відповідно до фактичних обсягів виробництва, діючих цін і
можливих відхилень від норм.
Контроль і аналіз витрат необхідні для з’ясування їх раціо-

нальності, відповідності фактичних витрат плановим. Відхилення
аналізується, і розробляються заходи щодо дотримання режиму
економії.
Стимулювання раціонального використання ресурсів є над-

звичайно важливим чинником у системі управління витратами.
Розробники проектів, управлінських рішень, їх виконавці повинні
бути матеріально заінтересовані в економії факторів виробництва:
удосконаленні конструкцій виробів, технології виробництва, його
організації та ін. Такий інтерес реалізується через преміювання за
раціоналізацію, економію сировини та матеріалів і т. п.

Організаційний аспект управління витратами полягає в їх ди-
ференціації за місцем формування і центрами відповідальності та
раціональній побудові органів управління витратами (виконавців
зазначених функцій). Організаційна структура управління витра-
тами залежить від специфіки підприємства і передусім його ве-
личини. На великих і середніх за величиною підприємствах
окремі функції управління витратами виконують функціональні
підрозділи (відділ нормування, планово-економічний відділ, бух-
галтерія, відділ контролінгу і т.п.), на малих підприємствах уся ця
робота може виконуватись кількома працівниками чи навіть од-
ним фахівцем (бухгалтером-економістом).

У системі управління витратами суттєве значення має встано-
влення місць витрат і організація центрів відповідальності за рі-
вень останніх.
Місце витрат — це сегмент їх формування. Первинним міс-

цем витрат є робоче місце, де безпосередньо використовуються і
витрачаються ресурси в процесі виконання роботи (операцій). Ра-
зом з тим місцем витрат може бути й інтегрованіша структура як
сукупність організаційно поєднаних робочих місць (дільниці,
відділення і т.п.). Місця витрат відповідно до їх специфіки забез-
печуються певними ресурсами (матеріали, напівфабрикати, енер-
гія, інструмент, праця і т.д.) і у такий спосіб формуються внутрі-
шньовиробничі матеріальні потоки, що суттєво впливає на
організацію виробництва.

Для управління витратами місця витрат організуються в цент-
ри відповідальності. Центр відповідальності — це місце витрат
або організаційна єдність кількох місць, за якими контролюються
витрати і встановлена відповідальність за їх рівень. Отже, для
центру відповідальності встановлюється плановий (нормативний)
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рівень витрат на обсяг роботи (виробництва) в певному календар-
ному періоді, організується облік витрат (оперативний, бухгал-
терський) і періодично оцінюється додержання центром відпові-
дальності встановлених планових витрат, причин відхилень фак-
тичних витрат від нормативних. Результати такого оцінювання
враховуються в системі матеріального стимулювання.

Центри відповідальності організаційно являють собою відпо-
відні підрозділи підприємства, створені за ознаками: функціона-
льною (відділи маркетингу, матеріально-технічного забезпечен-
ня, управління якістю і т.д.), предметною (виробництво продукту
А, продукту Б та ін.), територіальною (підрозділи, розташовані в
територіально відокремлених місцях).

При організації центрів відповідальності слід дотримуватись
певних вимог. До основних з них належать:

— гомогенність результатів, тобто однорідність виміру вико-
нуваної роботи (виготовлюваної продукції) за певний період в
плані та звіті, можливість їх порівняння;

— однозначне обчислення планових і фактичних витрат за
розрахунковий період на основі стабільних методик і раціональ-
ної системи обліку;

— персональна відповідальність за результати і витрати, рі-
вень яких залежить від центру відповідальності (регульовані ви-
трати).

В ефективній роботі центрів відповідальності, особливо вироб-
ничих, велику роль відіграє належна організація системи обліку і
контролю витрат. На місцях витрат повинен відслідковуватись
рух матеріальних цінностей (матеріалів, напівфабрикатів), має
бути налагодженим облік електроенергії, води, газу та інших ре-
сурсів. В останній час удосконалюється система управлінського
обліку відповідно до міжнародних вимог його організації. Він
стає гнучкішим і дає змогу оперативніше реагувати на зміну рин-
кової кон’юнктури та виробничої ситуації.

Особливості управління витратами у коротко- і довго-
строковому періодах. Після з’ясування функціонально-організа-
ційних засад управління витратами коротко зупинимось на його
особливостях у коротко- і довгостроковому періодах.

У короткостроковому періоді фактори виробництва стабільні,
тобто незмінні. За цих умов операційні витрати досить чітко мо-
жна поділити на змінні та постійні. Змінні є функцією обсягу ви-
робництва, а постійні — функцією часу і від обсягу виробництва
не залежать. Якщо всі змінні витрати з певним припущенням
вважати пропорційними, то формально залежність витрат від об-
сягу виробництва можна описати так:

,пз.о CNCC +⋅= (24.2)
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,п
з.оc.o N

СCC += (24.3)

де С — сукупні операційні витрати за певний період;
Сз.о — змінні витрати на одиницю продукції;
N — обсяг виробництва продукції в натуральному вимірі;
Сп — постійні витрати за цей період;
Сс.о — сукупні витрати на одиницю продукції (собівартість

продукції).
Графічну інтерпретацію цих залежностей показано рис. 24.3 і

рис. 24.4.

Сз = Сз.о · N

С

Сп

0 N

Рис. 24.3. Динаміка сукупних витрат:
Сп — постійних; Сз — змінних

Со

Сс.о

Сп.о

Сз.о

0 N

Рис. 24.4. Динаміка витрат на одиницю продукції:
Сз.о — змінних; Сп.о — постійних; Сс.о — сукупних



Розділ 6. Витрати та результати діяльності підприємства 613

З формули (24.3) і графіка на рис. 24.4 видно, що зі зростан-
ням обсягу виробництва витрати на одиницю продукції знижу-
ються за рахунок постійних витрат. Тому збільшення обсягу ви-
робництва є важливим чинником зниження собівартості продук-
ції. Як уже зазначалося, така закономірність властива передусім у
межах певної виробничої структури і стабільних факторів вироб-
ництва, тобто у короткостроковому періоді. За цих умов широко
застосовується аналіз залежності прибутку від обсягу виробницт-
ва і продажу продукції, а також структури витрат. Його назива-
ють аналізом системи «витрати—випуск—прибуток» або за анг-
лійською назвою «cost—volume—profit relationships», коротко
CVP-аналіз. Принципову сутність CVP-аналізу покажемо за до-
помогою рис. 24.5.

1

NNб
0

С = Сз.о · N + Сп

В = Ц · N
С
В

2

Сп

Рис. 24.5. Залежність витрат і прибутку від обсягу виробництва:
1 — збитки; 2 — прибуток; B — виручка; Ц — ціна

Внаслідок наявності постійних витрат (Сп) виробництво про-
дукції до певного її обсягу (точки беззбитковості Nб) є збитко-
вим, оскільки загальні витрати як сума змінних і постійних (С)
більші за виручку — С > B. Ділянка збиткового виробництва
(Nзб) на графіку лежить у межах

бзб0 NN <≤ .
Зі зростанням обсягу виробництва за умови, що змінні витра-

ти на одиницю продукції менші за ціну, тобто Сз.о < Ц, збитки
зменшуються, і в точці беззбитковості вони дорівнюють нулю.
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На практиці беззбитковий обсяг виробництва обчислюється,
як правило, аналітично. Необхідна для цього формула виводиться
досить просто. У точці беззбитковості виручка дорівнює сукуп-
ним витратам, тобто

пз.оббЦ ССNN += . (24.4)

Звідси маємо відому формулу

.
Ц з.о

п
б С

СN
−

= (24.5)

У чисельнику цієї формули постійні витрати, а в знаменнику —
маржинальний прибуток на одиницю продукції (питомий маржи-
нальний прибуток).

У стартовий період роботи підприємства, коли N = 0, збитки
дорівнюють постійним витратам. Із збільшення обсягу виробниц-
тва і продажу на один виріб, ∆N = 1, збитки зменшуються на пи-
томий маржинальний прибуток (Ц – Сз.о). Після досягнення точки
беззбитковості відповідно зростає прибуток.

Беззбитковий обсяг виробництва за наведеною формулою ви-
значається в натуральному вимірі. Це прийнятно для однопроду-
ктового виробництва. У багатопродуктовому виробництві в цьо-
му випадку виникає проблема розподілу постійних витрат між
виробництвом окремих продуктів. Тому за цих умов частіше ви-
значають загальний обсяг беззбиткового виробництва у грошо-
вому вимірі, тобто в обсязі виручки В. Після простих перетво-
рень формули (24.5) матимемо:

,B
м.п

п
б k

С
= (24.6)

де Вб — беззбитковий обсяг виробництва (точка беззбитковості)
у грошовому вимірі;

kм.п — коефіцієнт маржинального прибутку.
Коефіцієнт маржинального прибутку показує величину остан-

нього на одну гривню випуску продукції і обчислюється за фор-
мулою

.
В

B з
м.п

Сk −
= (24.7)

На основі беззбиткового обсягу виробництва визначається рі-
вень безпеки операційної діяльності. Критерієм такої безпеки є
ступінь перевищення беззбиткового обсягу виробництва фактич-
ним (плановим) обсягом виготовлюваної продукції. Коефіцієнт
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безпеки операційної (виробничої) діяльності (kб) обчислюється
так:

— за натурального виміру обсягу продукції (однопродуктове
виробництво)

,б
б N

NNk −
= (24.8)

— у разі вартісного (грошового) виміру обсягу продукції (ба-
гатопродуктове виробництво)

,
В

BB б
б

−
=k (24.9)

де N, B — фактичний або плановий обсяг продукції, відповідно у
натуральному і грошовому вимірі.

Коефіцієнт безпеки операційної діяльності можна вважати мі-
рою операційного ризику. Чим він більший, тим безпечніша си-
туація з огляду на прибутковість діяльності. З його зростанням
зменшується ризик зниження обсягу виробництва до точки рів-
новаги і навпаки — в разі його зниження такий ризик зростає.

Умовний приклад. Підприємство виготовляє і продає за рік
продукції на 2000 тис. грн. Витрати на її виготовлення і продаж
становлять 1800 тис. грн, у тому числі змінні витрати — 1200
тис. грн, а постійні — 600 тис. грн. Обчислимо розглянуті вище
три показники: коефіцієнт маржинального прибутку, точку без-
збитковості, коефіцієнт безпеки виробництва. Вони становити-
муть:

— коефіцієнт маржинального прибутку

;4,0
2000

12002000
м =

−
=k

— точка беззбитковості

;.15004,0600В грнтисб ==

— коефіцієнт безпеки виробництва

.25,0
2000

15002000
б =

−
=k

Останній показник (kб) свідчить про те, що зменшення факти-
чного обсягу виробництва на 25 % зрівняє його з точкою беззби-
тковості і в цьому разі підприємство не матиме прибутку. Дальше
зменшення обсягу виробництва призведе до збитків.

У процесі CVP-аналізу розглядаються й аналізуються також
інші показники і залежності, наприклад, співвідношення між те-
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мпами зміни прибутку та обсягу виробництва. Тут є така законо-
мірність: чим більша частка постійних витрат у сукупних витра-
тах підприємства, тим чутливіша реакція прибутку на зміну обся-
гів виробництва і продажу продукції. Детальніше ці питання
розглядаються у спеціальній літературі.

Якщо у короткостроковому періоді формуються планові та
фактичні витрати з невеликим відхиленням за рівнем і ці дані ви-
користовуються для прийняття оперативних рішень, то у довго-
строковому періоді йдеться лише про планові (прогнозні) витра-
ти з певним рівнем імовірності. У довгостроковому періоді
змінюються не лише витрати на матеріали й оплату праці, а й на
засоби виробництва (машини, устаткування), оскільки реалізу-
ються інвестиційні проекти, змінюються величина і структура
підприємства. В такому разі всі витрати є змінними під впливом
ряду технічних і організаційних чинників.

Величина відносних витрат (собівартість продукції) у довго-
строковому періоді регулюється комбінацією факторів виробни-
цтва в процесі реструктуризації підприємства, зміни його вели-
чини, структури та технічної бази. Ці рішення вважаються опти-
мальними, якщо за інших однакових умов забезпечують мініма-
льні сукупні витрати на одиницю продукції.

24.3. Формування витрат центрів
відповідальності та підприємства
в цілому

Кошториси центрів відповідальності. Основною
формою планування і контролю витрат підрозділів підприємства
як центрів відповідальності є складання кошторисів. Кошторис —
це план витрат на виконання певної роботи. Таке загальне визна-
чення конкретизується відповідно до специфіки окремих центрів
відповідальності. Для функціонального підрозділу кошторис є
плановими витратами на виконання функцій, що входять до його
компетенції. Для виробничого підрозділу кошторис охоплює
планові витрати на виготовлення продукції (надання послуг) за
розрахунковий період незалежно від ступеня її готовності. В під-
розділах з коротким виробничим циклом виготовлення продукції
кошторис і виробнича собівартість кінцевої продукції за певний
період, як правило, збігаються. Якщо виробничий цикл тривалий
і змінюються залишки незавершеного виробництва на початок і
кінець періоду, такої відповідності немає.

Кошториси центрів відповідальності виконують такі важливі
функції, як організуюча, контролююча і стимулююча. Організу-
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юча функція кошторису полягає в тому, що, маючи встановлену
планову величину витрат, відповідальні за їх рівень стараються
дотримуватись чинного регламенту і норм використання ресур-
сів. Кошториси підрозділів уможливлюють контролювання праці
зазначених працівників. Це здійснюється порівнянням фактичних
витрат з плановими, передбаченими в кошторисах. Відхилення
аналізується, що є основою для реалізації стимулюючої функції
щодо працівників, які впливають на величину витрат і відповіда-
ють за неї. Стимулювання здійснюється через відповідальність за
необґрунтовані витрати і втрати та заохочення у їх зниженні.

Структурно кошторис може будуватися за статтями й елемен-
тами витрат. Кожний із цих аспектів складання кошторису має
свої позитивні сторони і призначення. Постатейний кошторис дає
змогу узгодити його з кошторисом непрямих (загальновиробни-
чих) витрат, а також із калькуляціями на окремі вироби. В цьому
випадку кошторис складається за статтями: прямі матеріальні ви-
трати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі операційні ви-
трати (додаткова зарплата, відрахування на соціальні заходи та
ін.), загальновиробничі витрати. В загальному кошторисі підпри-
ємства добавляються ще такі статті, як адміністративні витрати і
витрати на збут.

Побудова кошторису за елементами витрат показує їх ресурс-
ну структуру, матеріало-, зарплато- і капіталомісткість виробни-
цтва і, що важливо, дає змогу чіткіше ув’язати витрати підрозділу
(цеху) з витратами його структурних одиниць (дільниць, робочих
місць), оскільки останнім часто доводять лише окремі їх елемен-
ти. Для окремих центрів відповідальності додатково виділяється
такий елемент витрат, як витрати на послуги інших підрозділів
свого підприємства. Схематично формування кошторису за стат-
тями й елементами витрат показано в табл. 24.2.

План витрат у складі показників кошторису і калькуляцій ви-
робів розробляється на основі виробничої програми підрозділу і
норм затрат ресурсів. Загальну схему цієї процедури показано на
рис. 24.6. Як бачимо, витрати формуються окремо на два об’єкти:
продукція (калькуляційні об’єкти) і центр відповідальності (під-
розділ) у цілому. У першому випадку йдеться про прямі витрати,
в другому — про непрямі.

При формуванні витрат на всіх етапах важливе значення має
їх поділ на змінні та постійні. Такий поділ витрат стосовно кож-
ного підрозділу (центру відповідальності) і підприємства в ціло-
му уможливлює складання гнучких кошторисів щодо різних варі-
антів обсягу продукції, оперативно перераховувати планові ви-
трати на фактичний обсяг продукції при оцінюванні діяльності
підрозділів, аналізувати залежність прибутку від операційної ак-
тивності підприємства.
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Таблиця 24.2
СХЕМА КОШТОРИСУ ВИРОБНИЧОГО ПІДРОЗДІЛУ

(ЦЕНТРУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) ЗА СТАТТЯМИ Й ЕЛЕМЕНТАМИ ВИТРАТ

Елемент витрат

Стаття витрат

ма
те
рі
ал
ьн
і

ви
тр
ат
и

оп
ла
та

 п
ра
ці

ві
др
ах
ув
ан
ня

на
 с
оц
іа
ль
ні

за
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ди

ам
ор
ти
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я

по
сл
уг
и 
ін
ш
их

пі
др
оз
ді
лі
в

ін
ш
і

ви
тр
ат
и

Ра
зо
м

Прямі матеріальні витрати * — — — — — *

Прямі витрати на оплату
праці — * — — — — *

Інші прямі операційні ви-
трати * * * — — * *

Загальновиробничі витрати * * * * * * *

в т.ч.:
змінні * — — — * * *

постійні * * * * * * *

Усього * * * * * * *

Згідно зі схемою формування витрат, показаною на рис. 24.6,
плановий кошторис обчислюється так:
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i
і

+⋅= ∑
=

(24.10)

де Спл — кошторис витрат на певний період (місяць, квартал,
рік);

n — кількість найменувань продукції, що виготовляється в
цьому підрозділі;
Спр.о — прямі витрати на одиницю і-ої продукції;
Ni — кількість одиниць і-ої продукції в натуральному вимірі;
Сз.в — кошторис непрямих загальновиробничих витрат.
У разі складання гнучких кошторисів наведена формула уточ-

нюється з урахуванням поділу витрат на змінні та постійні. В бі-
льшості випадків прямі витрати є змінними, тобто Спр.о = Сз.о, а
загальновиробничі поділяються на змінні — Сзв.з та постійні —
Сзв.п. Тоді

.зв.пзв.з
1

з.опл СCNCC i

n

i
i

++⋅= ∑
=

(24.11)



Розділ 6. Витрати та результати діяльності підприємства 619

Номенклатура
і обсяг продукції

Норми витрат,
ціни, тарифи

Кошторис підрозділу:
прямі + непрямі, змінні

+ постійні витрати

Калькуляції за прямими
витратами

Кошторис
загальновиробничих

витрат

Витрати підрозділу

Об’єкт формування —
продукція: прямі витрати

Об’єкт формування —
підрозділ: непрямі витрати

Калькуляції за
виробничими витратами

Розподіл загально-
виробничих витрат
між виробами

Рис. 24.6. Загальна схема формування витрат
виробничого підрозділу (центру відповідальності)

Така структура витрат дає змогу оперативно перераховувати
їх величину на інший обсяг виробництва.

Наприклад, виробничий підрозділ за звітний період виготовив
продукції на 1100 тис. грн, за планового обсягу 1000 тис. грн.
Кошторис витрат становить 770 тис. грн, фактичні витрати —
805 тис. грн. Витрати у кошторисі розподіляються так: 400 тис.
грн — змінні, 370 тис. грн — постійні. Треба оцінити роботу під-
розділу у звітному періоді за критерієм витрат.

Для цього перерахуємо планові витрати на фактичний обсяг
виробництва (якщо його доцільно було збільшувати понад план).

.грн0008100003701,1000400пл.ф =+⋅=C

Обчислимо відхилення фактичних витрат від планових:
.грн5000000810000805 −=−=∆C

Отже, центр відповідальності має надпланову економію в сумі
5 тис. грн.

Кошторис підприємства і собівартість продукції. Усі опе-
раційні витрати підприємства узагальнюються в його зведеному
кошторисі. Він має поелементну структуру, яка є складовою зов-
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нішнього звіту підприємства. Коротко розглянемо зміст окремих
елементів витрат, за якими складається кошторис.
Матеріальні витрати як елемент кошторису складаються з

витрат на:
— сировину й основні матеріали, які є матеріальною субстан-

цією продукції;
— покупні вироби для укомплектування продукції (двигуни,

прилади тощо);
— покупні напівфабрикати (штамповки, відливки, поковки та ін.);
— виробничі послуги сторонніх підприємств і організацій, не-

обхідні для виготовлення продукції;
— допоміжні матеріали, які використовуються в технологіч-

ному процесі (кріпильні деталі, фарби, інструмент і т.п.) або по-
трібні для його обслуговування (ремонту, експлуатації устатку-
вання та ін.), на господарські та управлінські потреби (утримання
будівель, канцелярські товари тощо);

— пальне та енергію зі сторони (електроенергію, пар, газ тощо).
Витрати на матеріали обчислюються на основі норм їх витра-

чання і цін з урахуванням транспортно-заготівельних витрат, які
не є складовими інших елементів кошторису (плата за транспор-
тування, вантажно-розвантажувальні роботи, комісійні заготіве-
льним організаціям та ін.). Із вартості матеріалів віднімають вар-
тість відходів за ціною використання чи продажу.
Оплата праці включає витрати за всіма формами оплати праці

штатного й позаштатного персоналу підприємства, тобто персо-
налу, що зайнятий виробництвом продукції, обслуговуванням
виробничого процесу та управлінням. Не включаються сюди ви-
плати працівникам, що фінансуються із прибутку або з інших
джерел спеціального призначення.
Відрахування на соціальні заходи містять відрахування у Пен-

сійний фонд та інші фонди соціального страхування. Вони обчи-
слюються за встановленими нормативами (у відсотках) від ви-
трат на оплату праці.
Амортизація включає амортизаційні відрахування щодо основ-

них засобів і нематеріальних активів за встановленими методами
і нормами амортизації.
Інші витрати охоплюють широке коло видатків, які за зміс-

том не можуть бути віднесені до розглянутих вище. Це оплата
послуг зв’язку, обчислювальних центрів, охорони, витрати на
відрядження, страхування майна, оплата робіт із сертифікації
продукції, орендна плата і т.п.

Кошторис підприємства за елементами витрат показує їх ре-
сурсну структуру (витрати на матеріали, персонал, основний ка-
пітал), що дає змогу аналізувати чинники формування та зни-
ження витрат і собівартості продукції.
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Окрім поелементної структури кошторису підприємства важ-
ливе значення має виділення в ньому виробничих витрат, за яки-
ми обчислюється собівартість продукції, і невиробничих, що від-
носяться на певний період. Склад виробничих витрат розгля-
дається у параграфі 24.4. До невиробничих операційних витрат
належать адміністративні витрати, витрати на збут продукції та
інші операційні витрати.
Адміністративні витрати включають: витрати на управління

підприємством (оплата праці працівників апарату управління,
матеріально-технічне забезпечення управління, витрати на відря-
дження та ін.); витрати на утримання і обслуговування основних
засобів загальногосподарського призначення; витрати на забез-
печення функціонування виробництва (придбання матеріалів, ко-
нтроль якості, безпека праці, набір і підготовка кадрів і т.п.); по-
датки та збори (плата за землю, податок з власників транспорт-
них засобів, збір за користування водними ресурсами та ін.). Сю-
ди може включатись і ряд інших витрат загальногосподарського
призначення.
Витрати на збут — це різноманітні витрати, пов’язані з про-

дажем (реалізацією) продукції: утримання підрозділів, зайнятих
збутом; витрати на дослідження ринку, рекламу; гарантійне об-
слуговування продукції, її транспортування, пакування на скла-
дах і т.п.

До інших операційних витрат належать невиробничі витрати,
що за своїм змістом не можуть бути віднесені до адміністратив-
них чи збутових. Це, наприклад витрати на дослідження та роз-
робки; собівартість виробничих запасів, що продаються; витрати
від знецінення запасів, нестачі й зниження вартості матеріальних
цінностей та деякі інші.

Кошторис підприємства в загальних рисах показано в табл. 24.3.
Порядок розроблення кошторису може бути різним залежно від
стадії планування, стану інформаційної бази та розміру підпри-
ємства.

На стадії прогнозних оцінок величини витрат кошторис можна
складати коригуванням фактичних витрат за минулий період.
Елементи фактичних витрат коригуються на прогнозні коефіціє-
нти зміни обсягу виробництва, кількості персоналу та вартості
основних засобів з урахуванням закономірності динаміки витрат,
імовірної зміни норм і цін (тарифів). Обґрунтованіше кошторис
обчислюється за кожним елементом на основі планових обсягів
продукції (послуг), норм і цін (тарифів). Причому на малих під-
приємствах таке обчислення є відразу узагальнюючим. На серед-
ніх і великих підприємствах кошторис виробництва складають,
підсумовуючи кошториси центрів відповідальності (цехів, служб,
адміністративних і збутових витрат).
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Таблиця 24.3
КОШТОРИС ПІДПРИЄМСТВА НА

квартал, рік, тис. грн

Вид витрат Фактичні витрати
за попередній період

Витрати
на плановий період

Матеріальні витрати 1850,00 2035,00
Витрати на оплату праці 680,00 748,00
Відрахування на соціальні заходи 258,00 283,80
Амортизація 520,00 500,20
Інші витрати 380,00 420,00

Разом 3688,00 3987,00
в тому числі:

виробничі витрати
2483,00 2782,00

адміністративні витрати 780,00 750,00
витрати на збут 390,00 410,00
інші невиробничі операційні
витрати 35,00 45,00

Одночасно із складанням кошторису обчислюється собівар-
тість готової (товарної) і реалізованої продукції. Перший показ-
ник має допоміжне значення і використовується для внутрішніх
потреб (визначення величини оборотних засобів, динаміки собі-
вартості продукції, собівартості реалізованої продукції та ін.).
Собівартість готової продукції — це витрати на виробництво

продукції, що готова до продажу. Собівартість готової продукції
обчислюється як виробнича собівартість.

Найпростішим методом обчислення собівартості продукції є
такий:

,СC
1

ог.п i

п

і
і N⋅= ∑

=
(24.12)

де Сг.п — собівартість готової продукції;
n — кількість найменувань продукції;
Соі — собівартість одиниці і-ої продукції;
Ni — виробництво і-ої продукції в натуральному вимірі.
Цей метод передбачає попереднє складання калькуляцій на всі

вироби, що не завжди буває.
Універсальніший метод визначення собівартості готової про-

дукції ґрунтується на кошторисі виробничих витрат.
,ССCC

21 н.вн.ввгп −+= (24.13)
де Св — витрати на виробництво за певний період;

Сн.в1, Сн.в2 — собівартість залишків незавершеного виробницт-
ва, відповідно, на початок і кінець періоду.
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Собівартість реалізованої продукції — це витрати на вироб-
ництво продукції, яка продана (чи запланована до продажу) в пе-
вному періоді. Обчислення проводяться аналогічно, лише з ура-
хуванням факту продажу.

,СC р
1

ор.п i

п

і
і N⋅= ∑

=
(24.14)

де Ср.п — собівартість реалізованої продукції;
Nрi — кількість проданої продукції і-го найменування.
Основним є метод обчислення собівартості реалізованої про-

дукції на основі собівартості виготовленої продукції і зміни її не-
проданих залишків, а саме:

,ССCC
21 г.пг.пг.пр.п −+= (24.15)

де Сг.п1, Сг.п2 — собівартість залишків непроданої продукції від-
повідно на початок і кінець періоду.

Собівартість реалізованої продукції використовується для об-
числення прибутку підприємства і як важливий показник зазна-
чається в його фінансовій звітності.

24.4. Собівартість окремих виробів (послуг)

Сутність і методи калькулювання. У системі
управління витратами важливе місце посідає обчислення собівар-
тості окремих виробів — калькулювання. Калькулювання потріб-
не для розв’язання ряду управлінських питань: обґрунтування ці-
ни та цінової політики підприємства взагалі; визначення рента-
бельності виробів і на цій основі оптимізації товарного асорти-
менту; обчислення економічної ефективності технічних і органі-
заційних рішень; аналізу роботи підприємства та його підрозділів
і т.п. Собівартість виробів обчислюється як планова, так і факти-
чна. Різновидом планової собівартості виробів є проектно-
кошторисні калькуляції, які розробляються на нові вироби на
стадії їх проектування і підготовки виробництва, разові замов-
лення. Особливість цих калькуляцій у тому, що вони є приблиз-
ними за браком належної нормативної бази.

Незалежно від конкретних особливостей виробництва і про-
дукції калькулювання передбачає розв’язання таких методичних
завдань: визначення об’єктів калькулювання і вибір калькуляцій-
них одиниць; обґрунтування широти витрат, охоплених кальку-
люванням; визначення калькуляційних статей та методики їх об-
числення.
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Об’єкт калькулювання — це та продукція чи робота (послуга),
собівартість якої обчислюється. До об’єктів калькулювання на
підприємстві належать: основна, допоміжна продукція (інстру-
мент, енергія, запчастини та ін.); послуги та роботи (ремонт,
транспортування і т.п.). Головний об’єкт калькулювання — гото-
ві вироби, які постачаються за межі підприємства (на ринок).
Калькулювання іншої продукції має допоміжне значення.

Для кожного об’єкта калькулювання вибирається калькуляцій-
на одиниця — одиниця його кількісного виміру (кількість у шту-
ках, маса, площа, об’єм). Наприклад, об’єкт калькулювання —
трактори, калькуляційна одиниця — один трактор, відповідно,
вугілля — одна тонна, електроенергії — одна кіловат-година і т. д.

За повнотою врахування витрат відрізняють калькулювання за
повними і неповними витратами. Згідно з першим методом усі
операційні витрати підприємства як виробничі, так і невиробничі
повністю відносяться на собівартість продукції. Таке розуміння
собівартості, як уже зазначалось, є принциповим, воно викорис-
товується в економічній теорії, ціновій політиці, у стратегічному
управлінні. Разом з тим в оперативній економічній роботі на під-
приємстві калькулювання за повними витратами не є необхідним
і, як правило, недоцільне з огляду на такі його особливості: неточ-
ність калькуляцій внаслідок неможливості точного розподілу всіх
непрямих витрат у багатопродуктовому виробництві; трудоміст-
кість калькулювання, оскільки доводиться застосовувати складні
методи розподілу невиробничих витрат; неповне покриття виру-
чкою невиробничих витрат у певному періоді, якщо не вся про-
дукція продана і зростають її залишки на складі.

Калькулювання за неповними витратами у світовій практиці
стало застосовуватись з першої половини ХХ століття і полягає в
тому, що не всі витрати включаються в калькуляції і, відповідно,
в собівартість запасів незавершеного виробництва та готової
продукції. Це спрощує калькулювання і робить його оперативні-
шим. З економічного погляду важливим вважається й те, що у
цьому випадку витрати, не включені в собівартість, повністю
відносяться на фінансові результати звітного періоду і не перено-
сяться на запаси.

Які витрати включаються в калькуляції і які не включаються
при калькулюванні за неповними витратами — це окрема про-
блема і розв’язується вона кожним підприємством по-своєму з
урахуванням вимог стандартів бухгалтерського обліку і фінансо-
вої звітності. Крайнім є варіант, коли змінні витрати (а вони зде-
більшого прямі) відносяться на продукцію, а постійні — вважа-
ються витратами періоду. Цей підхід до формування собівартості
відомий як система «dyrect-costing». З практичних міркувань
прийнятнішим є включення в собівартість виробничих витрат.
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Тоді невиробничі витрати у складі адміністративних витрат, ви-
трат на збут та інших невиробничих витрат відносяться на пері-
од. Така система формування витрат і калькулювання введена і
на підприємствах України.

Вибір калькуляційних статей витрат і методів їх обчислення
на одиницю продукції залежить від конкретних умов виробницт-
ва і передусім від широти номенклатури продукції і специфіки
технологічних процесів.

В однопродуктовому виробництві калькулювання є найпрос-
тішим і найточнішим, оскільки всі витрати розглядаються як
прямі. Тут розподіл витрат між калькуляційними статтями особ-
ливого значення не має. При цьому враховуються два можливі ва-
ріанти однопродуктового виробництва:

— весь продукт однорідний, однієї споживчої якості та склад-
ності виготовлення (цегла, вугілля та ін.);

— продукт має різні варіанти якості, властивості, що потре-
бують різних витрат часу і/або ресурсів (цемент, пиво, коньяк і т.п.).

У першому випадку калькулювання здійснюється методом
прямого розподілу (ділення) витрат, а саме:

,о N
CC = (24.16)

де С — виробничі витрати за певний період;
N — обсяг готової продукції за той же період у натуральному

вимірі.
У другому випадку, тобто коли продукт має різні рівні якості

чи властивості, калькулювання здійснюється за коефіцієнтами
еквівалентності. Особливості цього методу в тому, що кожному
варіанту продукту присвоюється певний коефіцієнт, який свід-
чить про його відносну відмінність за витратами від базового
(основного) варіанта продукту. Коефіцієнт для базового варіанта
продукту — 1,0. Такі коефіцієнти обчислюються за фактичними
даними (емпірично), наприклад, зіставленням трудомісткості ви-
готовлення, тривалості виробничого циклу і т.п. З подібними
конкретними обчисленнями можна ознайомитись у рекомендова-
ній літературі.

Однопродуктове виробництво має обмежену сферу застосу-
вання, поширенішим є багатопродуктове виробництво, коли од-
ночасно або в одному розрахунковому періоді виготовляються
різні вироби. У цьому випадку собівартість окремих виробів об-
числюється за калькуляційними статтями, які охоплюють прямі
та непрямі витрати. До перших, як уже зазначалось вище, нале-
жать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці,
інші прямі витрати, до других — загальновиробничі витрати, а в
разі калькулювання за повними витратами ще додаються адмініс-
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тративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. На-
ведений перелік калькуляційних статей передбачає мінімальну
диференціацію витрат при обчисленні собівартості виробів. В
окремих галузях економіки і на окремих підприємствах кількість
і назви статей калькуляції можуть суттєво відрізнятися, але це
принципового значення не має і робиться для зручності обчис-
лень. Коротко розглянемо зміст і особливості окремих статей
калькуляції.
Прямі матеріальні витрати включають вартість сировини,

основних матеріалів, купованих напівфабрикатів, комплектую-
чих виробів, що утворюють основу виготовлюваної продукції,
допоміжних та інших матеріалів, які можна безпосередньо відне-
сти на конкретні вироби. На окремих підприємствах з матеріало-
містким виробництвом ця стаття витрат може поділятися на кіль-
ка самостійних статей. Наприклад, виділяються статті «сировина
і матеріали», «куповані напівфабрикати і комплектуючі вироби»,
«виробничі послуги інших підприємств» і т.п. Планові витрати на
одиницю продукції обчислюються на основі норм витрат і цін, а
фактичні — за даними бухгалтерського обліку.
Прямі витрати на оплату праці — це основна заробітна плата

та інші виплати працівникам, зайнятим у виробництві продукції,
які безпосередньо відносяться на певний продукт. Обчислення
здійснюються згідно з встановленими формами і системами
оплати праці (за відрядними розцінками, тарифними ставками і
нормативами доплат).
Інші прямі витрати включають широке коло виробничих

операційних витрат, які можна безпосередньо віднести на конк-
ретні види продукції. До них належать відрахування на соціальні
заходи від прямих витрат на оплату праці, витрати на випробу-
вання виробів, втрати від браку та деякі інші витрати. З тих чи
інших міркувань певні витрати цієї комплексної статті можуть
виділятися в окремі статті калькуляції. Наприклад, такі як «від-
рахування на соціальні заходи», «втрати від браку». Ці питання
вирішують фахівці підприємства.

Як уже зазначалось, прямі витрати безпосередньо обчислю-
ються на одиницю продукції за простим алгоритмом і методичні
складності тут не виникають. Основна проблема калькулювання
в багатопродуктовому виробництві полягає у розподілі непрямих
витрат. Це стосується передусім загальновиробничих витрат.
Загальновиробничі витрати включають широкий діапазон за-

гальних витрат виробничого підрозділу, які можна поділити на
дві групи:

— витрати на утримання та експлуатацію машин та устатку-
вання;

— витрати на організацію та управління виробництвом.
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На деяких підприємствах, передусім машинобудівних, ці дві
групи витрат утворюють окремі калькуляційні статті, оскільки вони
є вагомими за величиною і можуть розподілятися за різними базами.

Витрати на утримання й експлуатацію машин та устаткування
включають як змінні, так і постійні витрати. Змінні витрати без-
посередньо пов’язані з виробничим процесом. Це витрати на еле-
ктроенергію для приведення в дію технологічного устаткування,
технологічну енергію, інструмент, охолоджувальні речовини для
різання металу, внутрішньовиробничий транспорт і деякі інші.
До постійних у цій групі належать такі витрати: амортизація
устаткування, зарплата персоналу з обслуговування устаткування
з усіма доплатами і відрахуваннями, лізингові платежі за устат-
кування, взяте за договором лізингу, витрати на ремонт і т.п.

Витрати на організацію й управління виробництвом є, як пра-
вило, постійними. Це зарплата з відрахуваннями персоналу
управління підрозділу, технічного і допоміжного персоналу;
амортизація будівель і споруд, витрати на їх утримання і ремонт;
орендна плата за орендовані будівлі; витрати на заходи з техніки
безпеки, спецодяг, спецхарчування та ін.

Розподіл загальновиробничих витрат при калькулюванні.
При калькулюванні загальновиробничі витрати розподіляються
між виробами за встановленою базою розподілу. Такою базою
може бути пряма (основна) заробітна плата, машино-години, пря-
мі витрати та ін. На підприємствах України поширений тради-
ційний метод розподілу загальновиробничих витрат пропорційно
прямій зарплаті виробничих робітників. У цьому разі

,
100
Рз.в

з.про.зв СC = (24.17)

де Со.зв — загальновиробничі витрати на один виріб;
Сз.пр — пряма заробітна плата на виріб;
Рз.в — відношення загальновиробничих витрат до прямої зар-

плати за певний період (%).
Якщо, наприклад, загальновиробничі витрати цеху за рік ста-

новлять 2700 тис. грн, а пряма заробітна плата робітників за цей
же період 900 тис. грн, то

( ) .%300100
000900
0007002Рз.в =⋅=

Припустимо, у цеху серед інших виготовляється виріб А, пря-
ма заробітна плата у калькуляції якого становить 25 грн. Тоді за-
гальновиробничі витрати на цей виріб становитимуть

( ) .грн75
100
30025

Ао.зв =⋅=С
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Переваги цього методу в його простоті, але він має серйозні
недоліки передусім щодо розподілу витрат на утримання й екс-
плуатацію машин та устаткування в складі загальновиробничих
витрат. По-перше, зарплата не є точною базою розподілу зазна-
чених витрат, оскільки за умов різного рівня механізації праці
адекватно не відображає затрат машинного часу; по-друге, за та-
кого розподілу витрати на кожний виріб обчислюються як серед-
ні по підрозділу незалежно від того, на якому устаткуванні він
обробляється; по-третє, за комплексної механізації й автоматиза-
ції виробництва функції робітників змінюються в бік контролю і
регулювання функціонування виробничих систем. За цих умов
зарплата не може нормуватися поопераційно, а отже, і бути ба-
зою розподілу інших витрат.

Значною мірою можна усунути ці недоліки, розподіливши за-
гальновиробничі витрати, в т.ч. і витрати на утримання й експлуа-
тацію машин та устаткування, пропорційно часу обробки виробів,
тобто на основі середніх витрат на одну машино-годину їх роботи.
Наприклад, завантаження технологічного устаткування цеху за рік
становить 300 тис. машино-годин, а на виготовлення виробу А за
нормами часу потрібно 7 машино-годин. У цьому випадку обчис-
лення проводяться за такою дещо спрощеною схемою:

— визначаються витрати на одну машино-годину по цеху як
норматив для всіх виробів:

( );грн9
000300
0007002

мг ==С

— обчислюються загальновиробничі витрати на окремі виро-
би, в тому числі на виріб А:

( ).грн6397
Ао.зв =⋅=С

Цей метод досить поширений у зарубіжній практиці, застосо-
вується й на ряді підприємств України. Але він теж неточний.
По-перше, витрати на організацію й управління виробництвом
залежать не тільки від кількості машинного парку і часу його ро-
боти, але й від кількості працівників і трудомісткості процесів.
Отже, щодо цієї частини витрат, то їх розподіл за такою базою
можна вважати обґрунтованим, коли трудо- і машиномісткість
різних видів продукції істотно не відрізняються. По-друге, цей
метод не враховує, що експлуатаційні витрати на одиницю про-
дукції на різних машинах неоднакові.

За високих вимог до точності калькулювання, особливо у ма-
шиномістких галузях, розподіл загальновиробничих витрат мож-
на здійснювати окремо за їх частинами, тобто витрати на утри-
мання й експлуатацію машин та устаткування розподіляти за
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однією базою (наприклад, за собівартістю машино-години роботи
конкретного устаткування), решту витрат — за іншою (трудо-
або машиномісткістю виробів). Але це істотно ускладнює каль-
кулювання і підвищує його трудомісткість. Можуть застосовува-
тися й інші методи розподілу непрямих витрат і підвищення точ-
ності калькулювання. До них належить передусім процесно-
функціональний підхід до формування і розподілу витрат — ме-
тод АВС (activity based costing), який розглядається у спеціальній
літературі.

Питання для самоконтролю:

24.1. Сутність витрат і собівартості продукції.
24.2. Ознаки класифікації витрат.
24.3. Практичне значення поділу витрат на змінні та постій-
ні, прямі й непрямі.
24.4. Особливості поведінки витрат у коротко- і довго-
строковому періодах.
24.5. Функціональні підсистеми управління витратами.
24.6. Передумови й етапи CVP-аналізу.
24.7. Порядок складання кошторисів центрів відповідаль-
ності та підприємства в цілому.
24.8. Сутність і роль гнучкого кошторису.
24.9. Методика визначення собівартості готової (товарної)
і реалізованої продукції.
24.10. Сутність калькулювання і його роль.
24.11. Методи калькулювання і сфери їх застосування.
24.12. Методика розподілу загальновиробничих і адмініст-
ративних витрат при калькулюванні.
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Тема 25

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ
РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ключові
поняття
і терміни

 товарний кредит (комерційний кредит);
 фінансування діяльності;
 фінансове планування;
 прибуток від операційної діяльності;
 прибуток від звичайної діяльності;
 прибуток;
 валовий прибуток;
 загальний прибуток;
 чистий прибуток;
 прибутковість підприємства (організації);
 рентабельність;
 ділова активність;
 фінансова стійкість;
 платоспроможність

25.1. Загальна характеристика фінансової
діяльності підприємства (організації)

Функціонування підприємства супроводжується без-
перервним кругообігом коштів, який здійснюється у вигляді ви-

трат ресурсів і одержання доходів, їх розподі-
лу й використання. При цьому визначаються
джерела коштів, напрями та форми фінансу-
вання, оптимізується структура капіталу, про-

водяться розрахунки з постачальниками матеріально-технічних і
фінансових ресурсів, покупцями продукції, державними органа-
ми, персоналом підприємства тощо. Усі ці грошові відносини
становлять зміст фінансової діяльності підприємства. Основни-
ми завданнями фінансової діяльності є: вибір оптимальних форм
фінансування та ресурсне забезпечення; оптимізація структури
капіталу підприємства щодо обсягів і напрямів його використан-
ня з метою забезпечення стабільно високої прибутковості; збала-
нсування за обсягами і часом надходжень і витрат коштів; забез-
печення належної фінансової стійкості і ліквідності підпри-
ємства; дотримання платіжної дисципліни тощо. Основним же
змістом фінансової діяльності є забезпечення належного фінан-
сування господарювання підприємства (організації).

Фінансова діяльність на підприємствах здійснюється спеціа-
льним відділом, що переважно є самостійним структурним під-

Характеристика
 фінансової
діяльності
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розділом. На невеликих підприємствах фінансовий відділ може
бути об’єднаний з відділом збуту (фінансово-збутовий відділ) або
з бухгалтерією (бухгалтерсько-фінансовий відділ). До складу фі-
нансового відділу можуть входити начальник відділу та його за-
ступник, економісти, касир, касир-інкасатор тощо. Працівники
фінансового відділу є відповідальними за широке коло робіт,
пов’язаних з фінансовим, кредитним і касовим плануванням руху
грошових потоків, оперативним управлінням реалізацією цих
планів та оцінюванням одержаних результатів.

Відповідно до джерел фінансування поділяється на внутрішнє
й зовнішнє. Внутрішнє фінансування здійснюється за рахунок

коштів, одержаних від діяльності самого під-
приємства: прибуток, амортизаційні відраху-
вання, виручка від продажу чи здавання в оре-
нду майна. За зовнішнього фінансування

використовуються кошти, не зв’язані з діяльністю підприємства:
внески власників у статутний капітал (безпосередньо або у формі
купівлі акцій), кредит, зобов’язання боржників, державні субсидії
тощо.

Треба також розрізняти фінансування за рахунок власних і по-
зикових коштів. До позикових коштів належать ті, які треба по-
вертати, тобто кредит, позики або інші боргові зобов’язання. Ре-
шта коштів є власним капіталом. При цьому кожна фірма, що
намагається ефективно господарювати, об’єктивно повинна забез-
печувати оптимальне (економічно доцільне) співвідношення влас-
ного й позикового капіталу.

Важливою формою фінансування є кредит — платне надання
коштів або інших цінностей у борг на певний час. Залучення кре-
дитних коштів розширює фінансові можливості підприємства,
але одночасно створює ризик, пов’язаний з необхідністю повер-
нення боргів у майбутньому і сплати процентів за користування
позиченими коштами. У практиці господарювання мають місце
чимало різновидів кредиту: банківський, державний, товарний,
податковий, лізинговий. Підприємство також залучає позикові
кошти шляхом емісії власних боргових зобов’язань (облігацій,
векселів), через утворення кредиторської заборгованості, отри-
мання позик тощо.
Товарний кредит — це короткостроковий кредит, який одне

підприємство надає іншому в товарній формі через відстрочку
платежу за поставлену продукцію, надані послуги (кредит поста-
чальника). За товарного кредиту боржник може оформляти своє
зобов’язання у вигляді векселя — документа, який дає право його
власнику одержати зазначену у векселі суму в установлений тер-
мін. Товарний кредит застосовується переважно як засіб розши-
рення сфери ринку та збільшення обсягу продажу продукції.

Джерела
фінансування
діяльності
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Спеціальною формою короткострокового кредиту є оренда, а
довгострокового — лізинг. Ці форми фінансування є  договірними
і здійснюються на платних засадах. Орендодавець надає у розпо-
рядження орендаря належне йому майно на обумовлений термін
за прийнятну для обох сторін орендну плату. Лізинг же, як пра-
вило, є опосередкованою орендою довгострокового характеру, за
якої потенційний орендар завчасно доручає потенційному орен-
додавцю (лізинговій компанії) придбати у товаровиробника пев-
ний об’єкт (найчастіше машини та обладнання) для подальшої
здачі його в оренду. Після закінчення терміну оренди її об’єкти
(залежно від умов договору) або повертаються лізингодавцю, або
орендуються на новий строк або ж купуються лізингоотримувачем.

Багатоаспектність планування відображає різноманітність
проблем, які розв’язуються у процесі управління економічним і

соціальним розвитком суспільства. Плануван-
ня як головна функція управління виконує
роль інструмента реалізації політики держави
й окремих суб’єктів, а також власників підпри-

ємств. У зв’язку з наростанням динамізму економічних і соціаль-
них процесів, що відбуваються в суспільстві, швидкою зміною
кон’юнктури на внутрішньому та зовнішньому ринках, необхід-
ністю забезпечення стабільного розвитку суспільства у довго-
строковій перспективі на макро- і мікрорівні соціально-еконо-
мічної системи все більше зростає роль перспективного плану-
вання, метою якого є визначення найважливіших показників ор-
ганізаційно-економічного розвитку підприємства, пропорцій й
темпів розширеного відтворення. Перспективне фінансове пла-
нування є головною формою реалізації цілей підприємства.

Цей вид планування включає розроблення фінансової стратегії
підприємства і прогнозування фінансової діяльності. Розроблен-
ня фінансової стратегії є особливим завданням фінансового пла-
нування, оскільки вона є важливою складовою загальної стратегії
економічного розвитку підприємства. Вона повинна узгоджува-
тися із цілями та напрямами, визначеними загальною стратегією.
Однак фінансова стратегія сама справляє суттєвий вплив на фор-
мування загальної стратегії економічного розвитку підприємства.
Це відбувається через зміну ситуації на фінансовому ринку, що
зумовлює, як правило, коригування фінансової та загальної стра-
тегії розвитку підприємства. У цілому фінансова стратегія є
особливим видом результату практичної діяльності персоналу —
фінансової роботи, яка полягає у розробленні стратегічних фі-
нансових рішень (у вигляді прогнозів, проектів, програм і пла-
нів), що передбачають обґрунтування таких цілей і стратегій фі-
нансової діяльності підприємства, реалізація яких забезпечує
його ефективне функціонування у довгостроковій перспективі,

Планування
фінансової
діяльності
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швидку адаптацію до мінливих умов зовнішнього середовища.
Перспективне фінансове планування також передбачає оціню-
вання фінансових результатів діяльності, руху грошових коштів,
та балансу підприємства з горизонтом прогнозу не менше 3—5
років.

Система поточного планування фінансової діяльності підпри-
ємства ґрунтується на розробленій фінансовій стратегії та фінан-
совій політиці за окремими аспектами фінансової діяльності. Цей
вид планування характеризується розробленням конкретних ви-
дів фінансових планів, що дають можливість підприємству ви-
значити на поточний період (рік, півріччя, квартал) джерела фі-
нансування його розвитку, сформувати структуру його доходів і
витрат, забезпечити  фінансову стійкість, ліквідність і плато-
спроможність, а також визначити структуру активів і капіталу
фірми на кінець планового періоду. За результатами поточного
фінансового планування розробляються три основні документи:
план руху грошових коштів, план звіту про фінансові результати,
план бухгалтерського балансу.
Оперативне планування доповнює поточне і використовується

з метою контролю за надходженням доходів на розрахунковий
рахунок і витрачанням наявних фінансових ресурсів. На підпри-
ємстві фінансове планування заходів має здійснюватися за раху-
нок власних коштів, а це вимагає ефективного контролю за фор-
муванням і використанням фінансових ресурсів. Для здійснення
оперативного планування фінансової діяльності розробляються
комплекси короткострокових планових завдань щодо фінансово-
го забезпечення основних напрямів господарської діяльності під-
приємства. Оперативне фінансове планування передбачає скла-
дання та використання платіжного календаря, касового плану і
розрахунку потреби в короткострокових кредитах.

Під час складання платіжного календаря треба слідкувати за
процесом виробництва й реалізації, станом запасів, дебіторської
заборгованості з метою запобігання невиконанню фінансового
плану. Платіжний календар складають на квартал з розбивкою за
місяцями та декадами. У такому документі має бути збалансова-
но надходження і витрачання грошових коштів. Правильно скла-
дений платіжний календар дає змогу виявити фінансові помилки
і у такий спосіб уникнути фінансових труднощів. Для складання
платіжного календаря необхідно мати таку інформаційну базу:

 план реалізації продукції (послуг);
 кошторис витрат на виробництво;
 план реальних і фінансових інвестицій;
 виписки з рахунків підприємства і додатки до них;
 договори;
 внутрішні накази;
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 графік виплати зарплати;
 рахунки-фактури;
 встановлені строки платежів за фінансовими зобов’язаннями.
Ознакою погіршення фінансового стану підприємства слугує

перевищення запланованих витрат над очікуваними надходжен-
нями, що означає недостатність власних можливостей для по-
криття. У цих випадках необхідно перенести частину витрат на
наступний період, прискорити відвантаження і реалізацію проду-
кції, а також вжити заходи щодо пошуку додаткових джерел фі-
нансування.

Як правило, надлишок грошових коштів свідчить про фінан-
сову стійкість і платоспроможність підприємства. У табл. 25.1
наведено типову форму платіжного календаря.

Таблиця 25.1
ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ПЛАТІЖНОГО КАЛЕНДАРЯ

ПІДПРИЄМСТВА на І квартал, тис. грн

Показник Січень Лютий Березень

1 2 3 4

І. Початкове сальдо 84,9 81,4 134,7

ІІ. Надходження коштів

2.1. Продаж за готівку 330,5 437,4 452

2.2. Погашення дебіторської заборгованості 32 69 75

2.3. Доходи від інших видів діяльності 12 25 32,8

2.4. Отримання коштів від емісії пайових
цінних паперів 0 200 300

2.5. Отримання фінансової допомоги 0 0 0

2.6. Отримання позикових коштів 57 250 250

2.7. Інші грошові надходження 21 10 34

Всього надходжень грошових коштів: 452,5 991,4 1143,8

ІІІ. Витрачання коштів

3.1. Оплата рахунків постачальників за по-
точний період 112 296,3 325,3

3.2. Погашення кредиторської заборгова-
ності за минулі періоди 15 38 47

3.3. Оплата праці та відрахування до фон-
дів соціального страхування 77 89 93

3.4. Постійні витрати 31 35 37,2

3.5. Виплата процентів за зобов’язаннями 12 17,2 29,8
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Закінчення табл. 25.1

Показник Січень Лютий Березень

1 2 3 4

3.6. Інші поточні витрати 3 5 5,2

3.7. ПДВ, акцизи та інші обов’язкові пла-
тежі від реалізації продукції 45 64,9 75

3.8. Податки, віднесені на фінансовий ре-
зультат 8 14,6 13,5

3.9. Податок на прибуток 19 25,1 31,6

3.10. Інші податки 4 6 5,4

3.11. Утримання об’єктів соціальної сфери 40 45 48

3.12. Інвестиції в основний капітал та фі-
нансові вкладення 0 300 500

3.13. Виплати з фонду споживання 85 0 0

3.14. Інші витрати 5 2 8

Всього витрат грошових коштів: 456 938,1 1219

IV. Сальдо за період – 3,5 53,3 – 75,2

V. Кінцеве сальдо 81,4 134,7 59,5

Поряд з платіжним календарем складають податковий кален-
дар, в якому вказують, коли і які податки відповідно до законо-
давства має сплачувати підприємство, що дає змогу уникнути
порушень термінів і санкцій. Для деталізації картини можна роз-
робляти платіжні календарі за окремими видами руху грошових
коштів. Наприклад, платіжний календар щодо розрахунків з по-
стачальниками, платіжний календар щодо обслуговування боргу
тощо. Також можливе формування касового плану або плану обі-
гу готівкових грошових коштів, який відображає надходження і
виплати готівки.

25.2. Формування й використання прибутку

Прибуток — це та частина доходу, що залишається
після відраховування певних витрат, пов’язаних з отриманням

цього доходу. Уся діяльність підприємства
спрямовується на те, щоб забезпечити зрос-
тання прибутку або принаймні стабілізацію
його на певному рівні.

Сутність,
функції та види

прибутку
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Прибуток як важлива економічна категорія виконує ряд функ-
цій. Стимулююча його функція полягає в мотивації суб’єктів го-
сподарювання до постійного підвищення ефективності своєї дія-
льності з метою максимізації обсягу прибутку. Регулююча
функція випливає з того, що формування, розподіл і використан-
ня прибутку є найважливішим механізмом руху доданої вартості
в суспільстві. Ресурсна функція передбачає, що це, з одного боку,
основне джерело фінансування розвитку підприємства, удоско-
налення його матеріально-технічної бази, забезпечення усіх форм
інвестування, а з другого — також і джерело задоволення особи-
стих потреб його власників. У обліково-вимірювальній функції
прибуток, характеризуючи перевищення надходжень над витра-
тами, виражає мету підприємницької діяльності і використову-
ється як базовий показник її результативності (ефективності).

Залежно від формування та розподілу виокремлюють кілька
видів прибутку. Насамперед розрізняють загальний прибуток і
прибуток після оподаткування. Загальний прибуток — це весь
прибуток підприємства, від звичайної та надзвичайної діяльності
до його оподаткування і розподілу. Прибуток після оподатку-
вання, тобто прибуток, що реально надходить у розпорядження
підприємства, має поширену у вітчизняній літературі та практиці
назву — чистий прибуток.

У зарубіжній економічній теорії та підприємництві загальновжи-
ваними є поняття валового, маржинального та операційного прибу-
тку. Валовий прибуток — це різниця між виручкою та виробничими
витратами (собівартістю продукції у разі калькулювання за непов-
ними витратами). Це поняття включає власне прибуток і так звані
невиробничі (адміністративні, комерційні) витрати. Операційний
прибуток дорівнює валовому прибутку за мінусом невиробничих
витрат. Маржинальний прибуток характеризує обсяг виручки від
продажу продукції за мінусом змінних витрат. Він включає власне
прибуток і постійні витрати. Отже, такий прибуток за величиною
збігатиметься з валовим прибутком, коли калькулювання здійсню-
ватиметься лише за змінними витратами.

Прибуток підприємства формується за рахунок таких джерел:
а) продаж (реалізація) продукції (послуг); б) продаж іншого май-

на; в) від інших видів діяльності.
Прибуток від продажу продукції (виконан-

ня робіт, надання послуг) є основним елемен-
том загального прибутку. Це прибуток від

операційної діяльності, яка відображає місію і профіль підприєм-
ства. Він обчислюється як різниця між виручкою від продажу
продукції (без урахування податку на додану вартість і акцизного
збору) та її повною собівартістю (витратами на виробництво і ре-
алізацію продукції).

Джерела прибутку
та його

обчислення
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У разі калькулювання за неповними витратами ту частину витрат,
що її не включено в собівартість продукції, відносять на певний пері-
од і за обчислення прибутку ( рП ) віднімають від виручки, тобто

нр.н.врр ССВП −−= , (25.1)

де Вр — виручка від продажу продукції; Ср.н.в — собівартість
проданої (реалізованої) продукції за неповними витратами; Сн —
витрати, що їх не включено в собівартість продукції, а віднесено
на певний період.

Це так званий метод прямого обчислення прибутку, який вва-
жають основним. Поряд з ним застосовують ще аналітичний ме-
тод, згідно з яким прогнозований прибуток визначається коригу-
ванням його базової (фактичної) величини з урахуванням впливу
певних чинників у плановому (розрахунковому) періоді. Такий
вплив може здійснюватися через зміну обсягу виробництва та
продажу, його структури, собівартості продукції і цін. Цей метод
орієнтовано на велику частку відносно однотипної продукції в за-
гальному її обсязі.
Прибуток від продажу майна включає прибуток від продажу

основних фондів (матеріальних активів), нематеріальних активів,
цінних паперів інших підприємств тощо. Його розраховують як
різницю між ціною продажу та балансовою (залишковою) вартіс-
тю об’єкта, який продається, з урахуванням витрат на продаж
(демонтаж, транспортування, оплата агентських послуг).
Прибуток від позареалізаційних операцій — це прибуток від па-

йової участі у спільних підприємствах, здавання майна в оренду (лі-
зинг), дивіденди на цінні папери, дохід від володіння борговими зо-
бов’язаннями, роялті, надходження від економічних санкцій тощо.

Технологію визначення прибутку вітчизняних підприємств
визначено у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3
«Звіт про фінансові результати».

У положенні (стандарті) бухгалтерського обліку «Податок на
прибуток» містяться такі терміни, як «обліковий прибуток (збиток)»
та «податковий прибуток (збиток)». Обліковий прибуток (зби-
ток) — це сума прибутку (збитку) до оподаткування, визначена в
бухгалтерському обліку і відображена у «Звіті про фінансові ре-
зультати» за звітний період. Податковий же прибуток (збиток) —
сума прибутку (збитку), визначена за податковим законодавством
об’єктом оподаткування за звітний період. Згідно із Законом Украї-
ни «Про оподаткування прибутку підприємств» прибуток, який є
об’єктом оподаткування (По), визначається шляхом зменшення су-
ми скоригованого валового доходу (ВД) на суму валових витрат
(ВВ) та суму амортизаційних відрахувань (АВ):

АВ)(ВВВДПо +−= , (25.2)
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Таблиця 25.2
ТЕХНОЛОГІЯ ОБЧИСЛЕННЯ ВЕЛИЧИНИ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ

ЗА П(С)БО 3 «ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ»

Стаття Код рядка Порядок обчислення

Дохід (виручка) від реалізації проду-
кції (товарів, робіт, послуг) 010

Податок на додану вартість 015

Акцизний збір 020
025

Інші вирахування з доходу 030

Чистий дохід (виручка) від реаліза-
ції продукції (товарів, робіт, послуг) 035 р.010 – р.015 – р.020 –

р.025 – р.030

Собівартість продукції
(товарів, робіт, послуг) 040

Валовий: р.035 – р.040
прибуток 050
збиток 055
Інші операційні доходи 060

Адміністративні витрати 070

Витрати на збут 080

Інші операційні витрати 090

Фінансові результати від операцій-
ної діяльності:

р.050(055) + р.060 –
р.070 – р.080 – р.090

прибуток 100

збиток 105

Дохід від участі в капіталі 110

Інші фінансові доходи 120

Інші доходи 130

Фінансові витрати 140

Втрати від участі в капіталі 150

Інші витрати 160

Фінансові результати від звичайної
діяльності до оподаткування:

р.100(105) + р.110 +
р.120 + р.130 – р.140 –
р.150 – р.160

прибуток 170

збиток 175
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Закінчення табл. 25.2

Стаття Код рядка Порядок обчислення

Податок на прибуток від звичайної
діяльності 180

Фінансові результати від звичайної
діяльності:

р.170(175) – р.180

Прибуток (чистий) 190
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий: р.190(195) + р.200 –

р.205 – р.210
прибуток 220
збиток 225

Під валовим доходом розуміють загальну суму доходу підпри-
ємства від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) про-
тягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріаль-
ній формах. Основною складовою валового доходу є виручка від
продажу продукції. У нього включають також виручку від про-
дажу майна і від позареалізаційних операцій. Валові витрати ви-
робництва та обігу —  це сума будь-яких витрат підприємства у
грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, що здійсню-
ється як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придба-
ваються (виготовляються) підприємством для їх подальшого ви-
користання у власній господарській діяльності. До складу
валових витрат належать передусім витрати на виробництво й
реалізацію продукції (послуг, робіт), а також втрати від продажу
майна (перевищення балансової вартості об’єктів над виручкою
від їх продажу). При цьому до складу валових витрат, з метою
запобігання мінімізації бази оподаткування, не відносять біль-
шість непродуктивних видатків, таких як представницькі витра-
ти, сплату штрафів (неустойки, пені) за порушення договірних
зобов’язань, придбання лотерей, участь в азартних іграх тощо.
Суму амортизаційних відрахувань визначають шляхом застосу-
вання норм амортизації до балансової вартості груп основних за-
собів на початок розрахункового кварталу. Амортизаційні відра-
хування виокремлено із загальної суми витрат, оскільки нара-
хування таких контролюється фіскальними органами в особли-
вому порядку.
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У фінансовій політиці підприємства важливе значення має
розподіл і використання одержуваного прибутку як основного

джерела фінансування інвестиційних потреб і
задоволення економічних інтересів власників
(інвесторів). Принципову схему використання
прибутку підприємства наведено на рис. 25.1.

Із загального прибутку сплачується податок згідно з умова-
ми, передбаченими законодавством про оподаткування прибу-
тку підприємств. Прибуток, що залишився після оподаткуван-
ня (чистий прибуток), надходить у повне розпорядження
підприємства та використовується згідно з його статутом і рі-
шеннями власників.

Рис. 25.1. Схема використання
прибутку підприємства

Напрями
використання

прибутку
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Відповідно до основних напрямів використання цей прибуток
можна розділити на дві частини: 1) прибуток, що спрямовується
за межі підприємства у вигляді виплат власникам корпоративних
прав, персоналу підприємства за результатами роботи (як заохо-
чувальний захід), на соціальну підтримку тощо (розподілений
прибуток); 2) прибуток, що залишається на підприємстві і є фі-
нансовим джерелом його розвитку. Останній спрямовується на
створення резервного  фонду та інвестиційного резерву (нероз-
поділеного прибутку). Резервний фонд є фінансовим компенса-
тором можливих відхилень від нормального обороту коштів або
джерелом покриття додаткової потреби в них. Для господарських
товариств законодавчо закріплена мінімальна величина резервно-
го (страхового) фонду на рівні, не менше 25 % статутного фонду.
При цьому розмір щорічних відрахувань до резервного (страхо-
вого) фонду передбачається установчими документами, але не
може бути меншим 5 % суми чистого прибутку товариства за цей
період.

Таку загальну схему розподілу прибутку можна конкрети-
зувати стосовно підприємств із різними організаційно-право-
вими формами. Це стосується насамперед акціонерних това-
риств (підприємств). Як відомо, власники акцій одержують ча-
стину корпоративного прибутку у вигляді дивідендів (доходу
інвесторів на вкладений капітал). Щодо акціонерного підпри-
ємства дивіденди можна розглядати як плату за залучений від
продажу акцій капітал.

Розподіл прибутку на виплату дивідендів та інвестування є
фінансовою проблемою, яка істотно та неоднозначно впливає
на фінансову стабільність і перспективи розвитку підприємст-
ва. Спрямування достатньої суми прибутку на виплату дивіде-
ндів і високий їх рівень збільшують попит на акції та підви-
щують їх ринковий курс. Водночас обмежується власне дже-
рело фінансування, ускладнюється розв’язання завдань перс-
пективного розвитку підприємства. Зрозуміло, що низький рі-
вень дивідендів веде до протилежних наслідків. З урахуванням
цих обставин акціонерне товариство (підприємство) мусить
вибирати таку дивідендну політику, яка відповідала б конкрет-
ним умовам його діяльності.

Основні типи дивідендної політики наведено в табл. 25.3.
Як видно, кожний із цих варіантів має свої переваги й недолі-

ки і застосовується, як правило, не постійно, а в межах певного
перспективного періоду з урахуванням економічної кон’юнктури
та фінансового стану підприємства.
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Таблиця 25.3
ОСНОВНІ ТИПИ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ КОМПАНІЇ ТА ЇХ ОЦІНКА

Оцінка політики
Зміст

Переваги Недоліки

1. Залишкова

Чистий прибуток спря-
мовується на виплату
дивідендів після задово-
лення інших потреб, і пе-
редусім розвитку вироб-
ництва

 забезпечення нормаль-
ного розвитку підприємс-
тва;

задоволення поточних
фінансових потреб фірми

нестабільність величини і
періодичності виплат диві-
дендів;

непередбачуваність ціни
акцій на фондовому ринку

2. Політика стабільної величини виплат дивідендів

Стабільність суми диві-
дендів протягом трива-
лого періоду, однак, як
правило, на невисокому
рівні

 стабільність і надій-
ність величини і періоди-
чності виплат;

сприятливий вплив на
ціну акцій на ринку

 слабкий зв’язок з фінан-
совими результатами компа-
нії;

брак коштів для розвитку
діяльності та на інші цілі у не-
сприятливі періоди

3. Політика мінімальної стабільної величини
дивідендів з надбавкою в окремі періоди

Стабільні, але мінімаль-
ні дивіденди. Політика є
доцільною у разі неста-
більності фінансових
результатів компанії

 достатній зв’язок з фі-
нансовими результатами
компанії;

стабільність виплат
дивідендів на рівні їх га-
рантій;

 постійна забезпече-
ність потреб розвитку
підприємства грошовими
коштами

несприятливий вплив на
ціну акцій тривалої виплати
мінімальних дивідендів

4. Політика стабільного рівня дивідендів
 відносно обсягу прибутку або до номіналу акції

Стабільний, довгостроко-
вий затверджений норма-
тив частки чистого при-
бутку, що спрямовується
на виплату дивідендів або
у відсотках до номіналу
акції. Зазвичай викорис-
товують компанії з по-
стійним прибутком

 взаємозв’язок політики
з фінансовими результа-
тами;

 простота політики

нестабільність величини
дивіденду у періоди неспри-
ятливих фінансових резуль-
татів;

 за значних коливань обся-
гу прибутку зростає ризик
банкрутства фірми

5. Політика постійного зростання величини дивіденду

Постійне збільшення ве-
личини дивідендів на од-
ну акцію, при цьому, як
правило, темп зростання
фіксується. Гасло політи-
ки: «Ніколи не знижуй
дивіденд». Політика мо-
жлива лише у процвітаю-
чих компаніях

 висока ринкова вар-
тість акції;

 достатньо високий ін-
вестиційний та кредитний
рейтинг компанії на фі-
нансовому ринку

 відсутність гнучкості у разі
здійснення такої політики;

обмеження фінансових
ресурсів для інвестування
власного розвитку;

у разі зниження прибутку
та недостатності резервів
підвищується ризик банк-
рутства
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Частина прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів,
визначається відповідно до вибраного варіанта дивідендної полі-
тики. У зв’язку з цим важливе значення має показник коефіцієнт
виплати (Квипл), що розраховується за такою формулою:

ч

д
випл П

П
К = , (25.3)

де Пч — обсяг чистого прибутку компанії за період,
Пд — частина чистого прибутку компанії, що спрямовується

на виплату дивідендів.
Досвід зарубіжних корпорацій свідчить, що коефіцієнт випла-

ти коливається в межах 30—70 %. Якщо цей показник менший за
0,3, то виплати вважаються заниженими, а коли перевищує 0,7 —
завищеними. Більшості вітчизняних компаній за складних еко-
номічних умов немає сенсу взагалі платити дивіденди або випла-
чувати їх навіть у невеликих обсягах. Як правило дивіденди ви-
плачують високоприбуткові й провідні підприємства, акції яких
котируються на фондовій біржі. Невеликі та середні компанії
розв’язують це питання або залежно від проголошеної ними ди-
відендної політики, або залежно від їх фінансового стану в той чи
інший момент. Акціонерні товариства протягом перших п’яти
років свого існування, а також ті, що мають значну заборгова-
ність, дивідендів зазвичай не сплачують.

За розподілу прибутку підприємства величина дивіденду у
відсотках ( )d  визначається за формулою:

%100
К
П

ст

д ⋅=d , (25.4)

де Кст — статутний капітал (фонд) підприємства.
Абсолютна сума дивідендів у розрахунку на одну акцію (D)

відповідно становитиме:

адП ND /= , (25.5)
де Na — кількість акцій, що формує величину статутного капіта-
лу (кількість проданих акцій).

Також важливим індикатором ефективності інвестування ко-
штів у пайові цінні папери емітента є показник дивідендної відда-
чі (ДВ), що обчислюється так:

%100
Ц

ДВ а
р

⋅=
D , (25.6)

де а
рЦ  — ринкова ціна акції товариства.

Показник дивідендної віддачі показує фактичний рівень при-
бутковості вкладення коштів у акції товариства.
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25.3. Методичні основи аналізу  фінансово-
економічного стану підприємства

Фінансово-економічний стан підприємства характе-
ризується сукупністю показників, які відображають стан капіталу
в процесі його кругообігу, а також здатність фірми фінансувати
свою діяльність на фіксований момент часу. Здатність підприєм-
ства результативно функціонувати і розвиватися, зберігати  рів-
новагу своїх активів і пасивів у надзвичайно динамічному сере-
довищі бізнесу, постійно підтримувати свою платоспроможність
та фінансову стійкість свідчить про його позитивний фінансово-
економічний стан. Відповідно до цього аналіз фінансово-еконо-
мічного стану є суттєвим елементом управління підприємством.
У ринковій економіці фінансово-економічний стан фірми відо-
бражає, по суті, кінцеві результати його діяльності. При цьому
такі результати цікавлять не лише власників та керівництво
суб’єкта господарювання, а й його працівників, контрагентів, фі-
нансово-кредитні установи, державні органи. Ідентифікація фі-
нансово-економічного стану підприємства є також метою його
конкурентів, але вже в іншому аспекті — виявленні слабких сто-
рін організації, адже вони заінтересовані в ослабленні позицій
суперника на ринку.

Етимологічно слово «аналіз» (від грецького analysis) означає
розгляд, вивчення, наукове дослідження будь-чого шляхом поді-
лу, розкладання цілого на його складові. Такий поділ дає можли-
вість з’ясувати внутрішню суть і природу процесів та явищ, їх за-
лежність від різноманітних факторів. Системний аналіз є
комплексом спеціальних процедур, прийомів і методів, які забез-
печують реалізацію системного підходу до певного об’єкта до-
слідження. У найзагальнішому вигляді аналіз – це спосіб, техно-
логія, процедура аналітичної (мисленої) чи реальної декомпозиції
предмета дослідження на складові з метою його вивчення.

Об’єктивна необхідність аналізу соціально-економічних сис-
тем полягає в тому, що будь-яка з них включає керуючу та керо-
вану підсистеми, кожна з яких володіє суттєвою специфікою, а їх
дослідження вимагає використання спеціального інструментарію.
За такого підходу завдання аналізу та синтезу у роботі аналітика
пов’язані насамперед з об’єктом управління, хоча й ураховують-
ся зв’язки та вплив керуючої підсистеми. Отже, завдання аналізу
з позицій управління полягають у необхідності виявити та описати:

 елементи об’єктів управління, характеристики і способи їх
функціонування, у т.ч. контрольовані і неконтрольовані параметри;

 зв’язки елементів підприємств, особливо їх матеріально-
грошові потоки, а також характеристики цих зв’язків;
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 структуру і динаміку підприємств (організацій) у цілому, з
метою дослідження його функцій, насамперед структуру і дина-
міку кінцевих результатів виробництва.

Основною метою діагностики фінансово-економічного стану є
отримання порівняно невеликої кількості стрижневих показників,
що дають комплексне уявлення про обсяги, структуру та ефекти-
вність використання капіталу та інших ресурсів підприємства.
При цьому аналітика цікавить не лише теперішній фінансово-
економічний стан підприємства, але й його проекція на перспек-
тиву. Зважаючи на це, основними завданнями діагностики фінан-
сово-економічного стану підприємства є:

 виявлення сильних і слабких сторін фінансово-економічного
стану фірми;

 ідентифікація факторів і причин досягнутого стану;
 підготовка та обґрунтування управлінських рішень;
 виявлення і мобілізація резервів поліпшення ефективності

діяльності підприємства;
 прогнозування фінансових результатів і розроблення моде-

лей фінансово-економічного стану за альтернативних варіантів
використання ресурсів.

У практиці фінансово-економічного аналізу виділяють такі
методи його здійснення:

 горизонтальний (часовий) аналіз — порівняння кожної по-
зиції звітності з попереднім періодом. Такий аналіз передбачає
побудову однієї або кількох аналітичних таблиць, у яких абсолют-
ні балансові показники доповнюються відносними темпами ди-
наміки;

 вертикальний (структурний) аналіз — визначення струк-
тури підсумкових фінансових показників з оцінюванням впли-
ву кожної позиції на результати в цілому. Такий аналіз дає
змогу ідентифікувати частку окремих статей балансу в його за-
гальній сумі. При цьому обов’язковим елементом аналізу є ди-
намічні ряди цих величин, за допомогою яких можна відслід-
ковувати і прогнозувати структурні зміни у складі активів і
джерел їх покриття;

 трендовий аналіз — зіставлення кожної позиції звітності з
рядом попередніх періодів і виявлення тренду, тобто основної
тенденції динаміки показника, очищеної від впливу випадкових
факторів та індивідуальних особливостей окремих періодів. На
основі рівняння тренду обчислюють найімовірніші значення по-
казників у майбутньому;

 аналіз відносних показників (коефіцієнтів) — визначення
співвідношень між окремими позиціями певного звіту чи показ-
никами з різних форм фінансової звітності, визначення тісноти та
дослідження характеру взаємозв’язку між ними;
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 порівняльний (просторовий) аналіз — аналіз окремих фі-
нансових показників дочірніх підприємств, підрозділів, цехів, а
також порівняння фінансових показників підприємства з параме-
трами конкурентів, із середньогалузевими та середніми загально-
економічними даними;

 факторний аналіз — дослідження впливу окремих факторів
(причин) на результативні показники за допомогою детермінова-
них і стохастичних прийомів аналізу.

Як основні інструменти дослідження фінансово-економічного
стану підприємства широко застосовуються фінансові коефіцієнти —
відносні показники фінансових параметрів суб’єкта господарю-
вання, що відображають співвідношення окремих абсолютних по-
казників. Важливим моментом здійснення діагностики фінансово-
економічного стану підприємства є порівняння фінансових показ-
ників об’єкта з базисними (нормативними) величинами, аналогіч-
ними показниками інших підприємств чи їх середньогалузевими
значеннями; виявлення динаміки показників і тенденцій зміни фі-
нансово-економічного стану; визначення допустимих обмежень і
критеріїв окремих аспектів фінансово-майнового стану. При цьому
як базові величини використовують теоретично обґрунтовані або
отримані шляхом експертних опитувань величини, що характери-
зують оптимальні та критичні рівні фінансових коефіцієнтів. Крім
того, базою для зіставлення можуть слугувати:

— усереднені за часовим рядом значення показників цього
підприємства, що належать до сприятливих, з погляду фінансово-
економічного стану, періодів;

— середньогалузеві значення показників;
— значення показників, обчислені за даними звітності анало-

гічних підприємств та лідерів галузі тощо.
Діагностику фінансово-економічного стану за суб’єктами

здійснення ділять на дві, суттєво різні за цілями та обсягами, ка-
тегорії: внутрішній та зовнішній аналіз. Внутрішній фінансово-
економічний аналіз — це процес дослідження механізму форму-
вання, розміщення і використання капіталу з метою пошуку резе-
рвів зміцнення фінансово-економічного стану, підвищення при-
бутковості та збільшення власного капіталу підприємства.
Зовнішній аналіз має на меті діагностування стану підприємства з
метою прогнозування ступеня ризику інвестування капіталу та
рівня його дохідності, доцільності співробітництва з фірмою або
виявлення її слабких місць тощо.

Для оцінювання фінансово-економічного стану підприємства
необхідна відповідна інформаційна база. Такою можуть бути звіт
про фінансові результати діяльності, технологію формування яко-
го було розглянуто в попередньому параграфі, та баланс — підсум-
ковий синтетичний документ про склад активів діяльності підпри-
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ємства та джерела їх формування у грошовій формі на певну дату
(кінець кварталу, року). Зміст та технологію формування балансу
підприємства в Україні визначає Положення (стандарт) бухгалтер-
ського обліку 2 «Баланс», спрощену форму якого подано в табл. 25.4.

Таблиця 25.4
СТРУКТУРА БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА

АКТИВ ПАСИВ

Розділ 1. Необоротні активи
 нематеріальні активи;
 незавершене будівництво;
 основні засоби;
 довгострокові фінансові інвестиції;
 довгострокова дебіторська забор-
гованість;
 відстрочені податкові активи;
 інші необоротні активи

Розділ 1. Власний капітал
 статутний капітал;
 пайовий капітал;
 додатковий вкладений капітал;
 інший додатковий капітал;
 резервний капітал;
 нерозподілений прибуток (непо-
критий збиток);
 неоплачений капітал;
 вилучений капітал
Розділ 2. Забезпечення наступних
витрат і платежів
 забезпечення виплат персоналу;
 інші забезпечення;
 цільове фінансування
Розділ 3. Довгострокові зо-
бов’язання
 довгострокові кредити банків;
 інші довгострокові фінансові зо-
бов’язання;
 відстрочені податкові зобов’язання

Розділ 2. Оборотні активи
 запаси;
 векселі одержані;
 дебіторська заборгованість за то-
вари, роботи, послуги;
 дебіторська заборгованість за роз-
рахунками;
 інша поточна дебіторська заборго-
ваність;
 поточні фінансові інвестиції;
 грошові кошти;
 інші оборотні активи

Розділ 4. Поточні зобов’язання
 короткострокові кредити банків;
 поточна заборгованість за довго-
строковими зобов’язаннями;
 векселі видані;
 кредиторська заборгованість за то-
вари, роботи послуги;
 поточні зобов’язання за розрахун-
ками;
 інші поточні зобов’язання

Розділ 3. Витрати
майбутніх періодів

Розділ 5. Доходи
майбутніх періодів

УСЬОГО АКТИВІВ УСЬОГО ПАСИВІВ

Баланс має дві однакові за сумою частини: актив, де подається
склад майна підприємства (активів), і пасив, що характеризує дже-
рела його формування. Активи за своєю суттю поділяються на ма-
теріальні, нематеріальні та фінансові, які вирізняються за такою ха-
рактерною ознакою, як ліквідність, тобто більшою чи меншою
здатністю перетворюватися на платіжні засоби — готівкові гроші.
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Найбільшу (абсолютну) ліквідність мають гроші та цінні папери, які
можуть бути платіжними засобами або швидко реалізовуватися на
ринку (короткострокові фінансові вкладення), найменшу – специфі-
чні об’єкти основних засобів та нематеріальних активів.

У пасиві балансу джерела коштів формування майна підпри-
ємства (організації) поділено на п’ять розділів, хоча їх також мо-
жна віднести до двох укрупнених груп: власного та прирівняного
до нього і позикового та прирівняного до нього капіталу. Власний
капітал утворюється з двох основних джерел. Перше джерело —
внески власника підприємства (організації) або номінальна вар-
тість проданих акцій акціонерного товариства. Цю складову вла-
сного капіталу вітчизняних суб’єктів господарювання називають
статутним капіталом (фондом). Другим основним джерелом є
акумульований (нерозподілений між власниками і найманими
працівниками) прибуток від виробничо-господарської діяльності
підприємства (організації), а також кошти, отримані від зростан-
ня номінальної вартості акцій товариства. При здійсненні фінан-
сового аналізу до власного капіталу прирівнюють п’ятий розділ
балансу «Доходи майбутніх періодів», до якого зараховують до-
ходи, отримані підприємством протягом поточного або поперед-
ніх звітних періодів, які, однак, належать до наступних звітних
періодів (наприклад попередня оплата продукції).
Боргові джерела формування майна підприємства в балансі

поділяються на довго- і короткострокові. Довгострокові — це ті
зобов’язання, які погашаються не раніше ніж через рік від дати
складання балансу (розділ ІІІ «Довгострокові зобов’язання»), ко-
роткострокові — у межах року (розділ IV «Поточні зобов’я-
зання»). Короткострокові боргові зобов’язання включають не
тільки кредити, а й різні форми кредиторської заборгованості: за
одержані товари, аванси, видані векселі, за розрахунками щодо
оплати праці, виплати податків, обов’язкових відрахувань на со-
ціальні заходи тощо. До складу елементів позикового капіталу у
більшості випадків відносять і другий розділ пасиву «Забезпе-
чення майбутніх витрат і платежів». Таке твердження пояснюєть-
ся тим, що у складі цього розділу відображаються нараховані у
звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату
майбутніх відпусток, гарантійні зобов’язання тощо), величина
яких на дату складання балансу може бути визначена тільки
шляхом попереднього (прогнозного) оцінювання, а також залиш-
ки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які
отримані з бюджету та інших джерел.

Слід пам’ятати, що сума пасивів балансу завжди дорівнює сумі
активів, тобто балансова вартість майна суб’єкта господарювання
дорівнює сумі джерел його формування. Співвідношення між окре-
мими групами активів і пасивів балансу мають важливе економічне
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значення та використовуються для оцінювання й діагностики фі-
нансового стану підприємства. Структура балансу в багатьох випа-
дках є подібною для підприємств, представників однієї галузі, однак
для всіх суб’єктів господарювання спільними позитивними ознака-
ми динаміки балансу є збільшення його валюти, що свідчить про
зростання масштабів діяльності, та пропорційність обсягів окремих
розділів і статей, що вказуватиме на фінансову стійкість фірми.

Крім того, до важливих джерел даних для здійснення діагностики
фінансово-економічного стану підприємства належать: звіт про рух
грошових коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4),
інші форми статистичної звітності, дані маркетингових досліджень та
бізнес-планів фірми, а також зовнішні джерела інформації. Оціню-
вання фінансово-економічного стану підприємства на фіксовану дату
здійснюється на підставі аналізу системи розрахункових показників.
Загальновживані групи таких показників показано на рис. 25.2.

Рис. 25.2. Групи основних розрахункових показників
для оцінювання фінансово-економічного стану підприємства
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Економічна доцільність функціонування будь-якого підпри-
ємства, результативність його фінансової діяльності переважно

оцінюються станом формування та викорис-
тання прибутку. Тому прибуток підприємства
постійно має бути об’єктом ретельного фінан-
сового аналізу.

За методологічне підґрунтя такого аналізу
на підприємствах будь-якої форми власності беруть чинну мо-
дель формування та використання прибутку. Під формуванням
прибутку розуміють процес його створення при здійсненні гос-
подарсько-фінансової діяльності. Управляти цим процесом —
означає управляти обсягами реалізації продукції, тобто кількістю
та ціною продукції, здійснювати господарську діяльність з най-
меншими втратами у вигляді штрафів та інших санкцій.

Прибутковість підприємства вимірюється двома показника-
ми — прибутком і рентабельністю. Прибуток виражає абсолют-
ний ефект без урахування використаних ресурсів. Тому для ана-
лізу його доповнюють показником рентабельності. Рентабель-
ність — це відносний показник ефективності функціонування
підприємства, який у загальній формі обчислюється як відно-
шення прибутку до витрат (ресурсів). Рентабельність має кілька
модифікованих форм залежно від того, які саме прибуток і ресур-
си (витрати) використовують у розрахунках.

Передусім виокремлюють рентабельність інвестованих ресур-
сів (капіталу) і рентабельність продукції. Рентабельність інвесто-
ваних ресурсів (капіталу) обчислюється в кількох модифікаціях:
рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, рента-
бельність акціонерного капіталу.
Рентабельність активів (Ра) характеризує ефективність вико-

ристання всього наявного майна підприємства та обчислюється
за формулою

100%
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де Пз(ч) — загальний (чистий) прибуток підприємства за рік;
срА  — середньорічна сума активів за балансом.

Обчислюючи цей показник, виходять як із загального (до опо-
даткування), так і з чистого прибутку (після оподаткування).
Єдиного методичного підходу тут нема. Тому в обчисленнях тре-
ба обов’язково зазначати, який саме прибуток узято.

Показник рентабельності сукупних активів може бути дезаг-
регований, якщо підприємство здійснює різні види діяльності (за
умов диверсифікації). У цьому разі поряд із рентабельністю всіх

Оцінювання
прибутковості
та ділової
активності
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активів визначається їх рентабельність за окремими видами дія-
льності (наприклад, рентабельність виробництва, сервісного об-
слуговування, комерційної діяльності тощо).
Рентабельність власного капіталу (Рв.к) відображає ефектив-

ність використання активів, створених за рахунок власних коштів:

%100
К
ПР в
ср

ч
в.к ⋅= , (25.8)

де Пч — чистий прибуток;
в
срК  — середньорічна величина власного капіталу підприємства.

Величина власного капіталу береться за даними балансу під-
приємства. Вона дорівнює сумі активів за мінусом усіх боргових
зобов’язань.
Рентабельність акціонерного капіталу (Рак) свідчить про вер-

хню межу дивідендів на акції та обчислюється так:

%100
К
ПР а
ср

ч
а.к ⋅= , (25.9)

де а
срК  — середньорічний обсяг статутного капіталу (номінальна

вартість проданих акцій).
Цей показник можна обчислювати також як рентабельність

акціонерного капіталу від звичайних акцій. Тоді від прибутку
(Пч) віднімають фіксовані дивіденди на привілейовані акції, а від
статутного капіталу — їх номінальну вартість.
Рентабельність продукції (Рп) характеризує ефективність ви-

трат на її виробництво і збут. Вона визначається за формулою:

%100
С
П

Р
р.п

р.п
п ⋅= , (25.10)

де Пр.п — прибуток від реалізації продукції за певний період;
Ср.п — повна собівартість реалізованої продукції.
Рентабельність продажу ( прР ) характеризує ефективність ре-

алізації продукції підприємства і обчислюється за формулою:

%100
В
П

Р
ч

р.п
пр ⋅= , (25.11)

де чВ  — обсяг чистої виручки  від реалізації продукції за певний
період.

У багатономенклатурному виробництві поряд з рентабельніс-
тю всієї продукції обчислюється також рентабельність окремих її
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різновидів. Рентабельність одного виробу (Рі) розраховується за
формулою:

100
С
СЦ

Р ⋅
−

=
і

іі
і , (25.12)

де Ц і ,Сі — відповідно ціна й повна собівартість і-го виробу.
Ділова активність підприємства є досить широким поняттям і

включає практично всі аспекти його роботи. Специфічними показ-
никами тут служать оборотність активів і товарно-матеріальних
запасів, величини дебіторської та кредиторської заборгованості.
Капіталовіддача (КВ) — це показник кількості оборотів акти-

вів підприємства за певний період (переважно за рік), тобто

срч/АВКВ = . (25.13)

За цих умов середня тривалість одного обороту ( аТО ) стано-
витиме:

/КВТО пера t= , (25.14)

де перt  — кількість календарних днів у періоді, що аналізується.
Оборотність товарно-матеріальних запасів ( тм.зn ) виража-

ється кількістю оборотів за певний період:

зртм.з М/С=n , (25.15)

де Ср — повна собівартість реалізованої продукції за певний пе-
ріод;

Мз — середня величина запасів за період у грошовому виразі.
Активність підприємства у сфері розрахунків з партнерами

характеризується середніми термінами оплати дебіторської і кре-
диторської заборгованості.
Середній термін оплати дебіторської заборгованості покуп-

цями продукції підприємства ( о.д.зt ) обчислюється за формулою:

пр

кд
о.д.з

ДЗ
V

t
⋅

= , (25.16)

де Зд — середня за період величина дебіторської заборгованості
(заборгованість покупців);

Дк — кількість календарних днів у періоді, за який обчислю-
ється показник (рік — 360, квартал — 90);

Vпр — обсяг продажу продукції за розрахунковий період.
За період о.д.зt  платіжні вимоги підприємства до покупців пе-

ретворюються на гроші. Зрозуміло, що скорочення цього періоду є
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економічно вигідним, а подовження (порівняно з установленим те-
рміном або минулим роком) — небажаним і потребує з’ясування
причин.
Середній термін оплати кредиторської заборгованості по-

стачальникам ( о.к.зt ) визначається співвідношенням:

М
ДЗ кк

о.к.з
⋅

=t , (25.17)

де Зк — величина кредиторської заборгованості постачальникам;
М — обсяг закупівлі сировини і матеріалів за розрахунковий

період у грошовому вимірі.
Скорочення терміну оплати кредиторської заборгованості за

інших однакових умов не визнається позитивним для підприємс-
тва, оскільки потребує залучення додаткових коштів. Натомість
збільшення періоду оплати заборгованості може бути наслідком
різних причин: погіршання для підприємства умов розрахунків,
браку коштів, затягування оплати з метою використання креди-
торської заборгованості як джерела фінансування тощо.

Фінансова стійкість підприємства характеризується співвід-
ношенням власного і позикового капіталу. Стан фінансових ре-

сурсів підприємства має відповідати потребам
ринку та необхідності розвитку підприємства,
адже недостатня фінансова стійкість може
призвести до неплатоспроможності, банкрут-

ства та ліквідації організації, а надлишкова — перешкоджати
розвитку, обтяжуючи витрати підприємства утриманням зайвих
запасів і резервів. Отже, фінансова стійкість визначається ефек-
тивним формуванням, розподілом і використанням фінансових
ресурсів, при цьому платоспроможність підприємства є її
зовнішнім проявом.

Відповідно до показника забезпечення запасів і витрат влас-
ними та позиковими коштами можна назвати такі типи фінансо-
вої стійкості підприємства:

1) абсолютна фінансова стійкість (трапляється на практиці
дуже рідко) — коли власні оборотні кошти повністю забезпечу-
ють запаси й витрати;

2) нормально стійкий фінансовий стан — коли запаси й ви-
трати забезпечуються сумою власних оборотних коштів та довго-
строковими позиковими джерелами;

3) нестійкий фінансовий стан — коли запаси й витрати забез-
печуються за рахунок власних оборотних коштів, довгострокових
позикових джерел і короткострокових кредитів і позичок, тобто
за рахунок усіх основних джерел формування запасів і витрат;

Оцінювання
фінансової
стійкості
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4) кризовий фінансовий стан — коли запаси й витрати не за-
безпечуються джерелами їх формування і підприємство перебу-
ває на межі банкрутства.

Фінансово стійким можна вважати таке підприємство, яке за
рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси й витра-
ти, не допустити невиправданої кредиторської заборгованості,
своєчасно розрахуватися за своїми зобов’язаннями.

Оцінювання фінансової стійкості підприємства доцільно здій-
снювати поетапно, на підставі комплексу показників. Для діагно-
стування рівня фінансової стійкості застосовують коефіцієнти
автономії та забезпечення боргів.
Коефіцієнт автономії (ka) обчислюється діленням власного

капіталу на підсумок балансу підприємства:

б
в

а /КК=k , (25.18)

де вК  — обсяг власного та прирівняного до нього капіталу під-
приємства;

Кб — підсумок балансу (сума всіх джерел фінансування).
Коефіцієнт автономії характеризує рівень фінансової незале-

жності підприємства, має нормативне значення більше 0,5, адже
тоді борги покриваються власним капіталом. Якщо 5,0a <k , то
зростає ризик несплати боргів, а відтак і занепокоєння кредиторів
про повернення своїх коштів. Збільшення значення коефіцієнта
автономії зумовлює підвищення фінансової незалежності та зме-
ншення ризику порушення фінансової стійкості підприємства.
Коефіцієнт забезпечення боргів (kз.б) є модифікацією першого

показника і визначається як співвідношення власного та позико-
вого капіталу, тобто

пв
з.б /КК=k , (25.19)

де Кп — обсяг позикового та прирівняного до нього капіталу (бо-
ргові зобов’язання) підприємства.
Коефіцієнт перманентного капіталу (kп.к) характеризує част-

ку постійних джерел фінансування в загальній сумі пасивів під-
приємства. При цьому сума постійних джерел (перманентного
капіталу) складається з власного капіталу та довгострокових зо-
бов’язань. Такий показник розраховується за формулою:

б

дс
в

п.к К
ЗК +

=k  , (25.20)

де Здс — величина довгострокових джерел фінансування діяльності
підприємства.

Позитивною тенденцією цього показника є зростання.
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Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів
(kдс.з) показує частку позикових коштів, що припадає на довго-
строкове залучення. Цей показник обчислюють так:

пдс

дс
дс.з ЗЗ

З
+

=k , (25.21)

де Зп — обсяг поточних зобов’язань підприємства.
Для забезпечення високої маневреності капіталу підприємство

має намагатися збільшувати значення kдс.з.
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами

(kз.в.о.к) відображає частину оборотних коштів, що фінансується з
власних джерел. Такий показник обчислюють як відношення різ-
ниці між власним капіталом та необоротними активами (Ано) до
оборотних коштів підприємства:

м.по

но
в

з.в.о.к ВА
АК

+
−

=k , (25.22)

де Ао — обсяг оборотних активів;
Вм.п — витрати майбутніх періодів.
Нормальним вважається рівень [ ]8,0;6,0з.в.о.к ∈k . Значення

kз.в.о.к < 0,1 свідчить про неплатоспроможність та велику ймовір-
ність банкрутства підприємства.

На жаль, аналітичне оцінювання фінансового стану підприєм-
ства на базі таких коефіцієнтів не завжди є однозначним. Безумо-
вно, зменшення частки боргів у сукупному капіталі зміцнює фі-
нансову незалежність підприємства. Проте водночас звужуються
джерела фінансування та можливості підвищення ефективності
його діяльності внаслідок уникнення використання переваг фі-
нансового лівериджу.

За певних умов кредити вигідно брати. Тут проявляється
ефект так званого фінансового важеля (лівериджу), (ЕФЛ).

ЕФЛ = (1 – t) · (Rек – Кпк) × в

п

К
К ,

де t — ставка податку на прибуток, %;
Rек — економічна рентабельність, %;
Кпк — вартість позикового капіталу, %.
Коли плата за кредит є меншою за рентабельність активів з

урахуванням оподаткування, збільшення заборгованості веде до
зростання рентабельності власного капіталу. Отже, залучення
кредиту в цьому випадку сприяє зростанню фінансового важеля
(лівериджу), що зумовлює підвищення ефективності діяльності
підприємства.
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Ліквідність підприємства —  це його здатність розраховувати-
ся за поточними зобов’язаннями, використовуючи свої оборотні

кошти. Ліквідність підприємства характеризу-
ється співвідношенням величини його високо-
ліквідних активів (грошові кошти та їх еквіва-

ленти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і корот-
кострокової заборгованості. Про незадовільний стан ліквідності
підприємства свідчитиме той факт, що потреба підприємства в
коштах перевищує їх реальні надходження.

Щоб визначити, чи вистачить у підприємства грошей для пога-
шення його зобов’язань, слід передовсім проаналізувати процес
надходження коштів від господарської діяльності і формування за-
лишку коштів після погашення зобов’язань перед бюджетом та ці-
льовими фондами, а також виплати дивідендів. Аналіз ліквідності
потребує також ретельного аналізу структури кредиторської забор-
гованості підприємства. Необхідно визначити, є вона «стійкою»
(наприклад, борг постачальнику, з яким мають місце довгострокові
зв’язки) чи простроченою, тобто такою, строк погашення якої минув.

Платоспроможність підприємства, тобто його здатність вчасно
розраховуватися з боргами, визначається за допомогою коефіцієн-
тів ліквідності. Вони показують, наскільки короткострокові зо-
бов’язання покриваються ліквідними активами. А оскільки поточ-
ні активи мають різну ліквідність, то й обчислюється кілька
коефіцієнтів ліквідності — загальної, термінової та абсолютної.
Коефіцієнт загальної ліквідності (kл.з) — це відношення обо-

ротних коштів (розділи ІІ «Оборотні активи» і ІІІ «Витрати май-
бутніх періодів» активу балансу) до поточних зобов’язань (розділ
ІІІ пасиву):

п
об

л.з /ЗК=k , (25.23)
де Коб — оборотні кошти підприємства.

Якщо 2л.з <k , то платоспроможність підприємства вважається
низькою. За надто високого його значення ( 43лз −>k ) може ви-
никнути сумнів в ефективності використання оборотних активів.
На оптимальну величину kл.з помітно впливає частка товарно-
матеріальних запасів у оборотних активах. Для підприємств з не-
великими товарно-матеріальними запасами та оперативно опла-
чуваними дебіторськими зобов’язаннями є прийнятним нижчий
рівень співвідношення оборотних активів і короткострокової за-
боргованості ( 2л.з <k ) і, навпаки, на підприємствах, в оборотних
активах яких велика частка належить товарно-матеріальним за-
пасам, це співвідношення треба підтримувати на вищому рівні.
Коефіцієнт термінової ліквідності (kл.т) обчислюється як від-

ношення оборотних активів високої (термінової) ліквідності до
короткострокових пасивів, тобто

Оцінювання
ліквідності
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пт.лл.т З/A=k , (25.24)

де т.лА  — оборотні активи високої (термінової) ліквідності, до яких
відносять дебіторську заборгованість, поточні фінансові інвестиції
та грошові кошти (оборотні кошти за мінусом товарно-
матеріальних запасів (запасів і витрат) і витрат майбутніх періодів.

Нормальним вважається значення 75,0л.т ≥k .
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (kл.а) — це відношення

абсолютно ліквідних активів до короткострокових пасивів:

па.лл.а /ЗА=k , (25.25)
де а.лА  — абсолютно ліквідні активи підприємства, до яких на-
лежать грошові кошти та короткострокові фінансові вкладення
(ліквідні цінні папери).

Нормальним вважається інтервал [ ]25,0;2,0л.а ∈k . Значення
kл.а < 0,2 свідчить про неплатоспроможність та велику ймовір-
ність банкрутства підприємства.

Рівень ліквідності підприємства залежить від його прибутко-
вості, але однозначний зв’язок між цими показниками простежу-
ється тільки в перспективному періоді. У перспективі висока
прибутковість є передумовою належної ліквідності. У коротко-
строковому періоді такого прямого зв’язку немає. Підприємство з
непоганою прибутковістю може мати низьку ліквідність унаслі-
док великих виплат власникам, ненадійності дебіторів тощо. От-
же, забезпечення задовільної ліквідності потребує певних управ-
лінських зусиль та оптимізації фінансово-економічних рішень.

Питання для самоконтролю:

25.1. Зростання ролі фінансової діяльності підприємства
(організації) за ринкових  умов господарювання.
25.2. Чинники й резерви зростання прибутку суб’єктів гос-
подарювання (підприємницьких структур).
25.3. Розподіл прибутку й дивідендна політика підприємс-
тва (організації).
25.4. Специфіка обчислення оподатковуваного прибутку
підприємства (організації).
25.5. Оптимізація структури капіталу підприємства (орга-
нізації).
25.6. Наукова обґрунтованість методологічних підходів до
визначення фінансово-економічного стану підприємства
(організації).
25.7. Вибір стратегії стабілізації фінансово-економічного
стану суб’єкта господарювання.
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ТЕМА 26

ІНТЕГРОВАНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові
поняття
і терміни

▪ ефективність;
▪ результативність;
▪ продуктивність;
▪ економічність;
▪ прибутковість;
▪ критерій оцінювання;
▪ конкурентоспроможність продукції та підприємства;
▪ чинники підвищення ефективності;
▪ ефект і результат діяльності підприємства;
▪ трудова, ринкова, фінансова і витратна концепції оцінюван-
ня ефективності

26.1. Сутнісна характеристика
і вимірювання
ефективності виробництва

Поглиблення інтеграції соціально-економічних си-
стем окремих держав чи міждержавних об’єднань до єдиного
економічного простору, зростання конкуренції на внутрішніх
і зовнішніх ринках, прискорення науково-технічного розвит-
ку в усіх сферах суспільної діяльності та інші чинники зумов-
люють необхідність розроблення та реалізації якісних, своє-
часних, цілеорієнтованих і системних рішень у сфері
управління бізнесом на рівні окремих суб’єктів господарю-
вання. Господарська діяльність і розвиток промислових під-
приємств, некомерційних організацій чи інших торговельних,
фінансових компаній має на меті отримання конкретних (зде-
більшого цільових) результатів. Отримані наслідки-резуль-
тати господарської діяльності мають різну природу, проявля-
ються не тільки у сфері окремих підприємств, але й на мезо- і
макроекономічному рівнях, а також є каталізаторами подаль-
ших змін.

Процес виробництва на будь-якому підприємстві здійсню-
ється за належної взаємодії визначальних його чинників: пер-
соналу (робочої сили), засобів та предметів праці. Викорис-
товуючи наявні засоби виробництва, персонал підприємства
виробляє суспільно корисну продукцію або надає виробничі й
побутові послуги. Це означає, що, з одного боку, мають місце
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витрати живої та уречевленої праці, а з другого — результати
виробництва.

Під суттєвою ознакою поняття «ефективності діяльності
підприємства» слід розуміти такі її риси, які відображають ва-
жливість, значущість цього терміна стосовно інших економіч-
них понять і категорій, практичної господарської діяльності.
Правильне визначення поняття дає змогу розробити універса-
льну класифікацію видових проявів ефективності функціону-
вання підприємств.

Проблема оцінювання та аналізу результатів бізнес-
діяльності на різних рівнях національної економіки стає все
актуальнішою. Сприяє цьому процесу тенденція до підви-
щення насиченості товарами внутрішнього ринку, вичерпання
екстенсивних чинників зростання ВНП України, а також не-
обхідність удосконалення існуючих сьогодні підходів до
управління вітчизняними підприємствами з огляду на необ-
хідність чіткого розмежування управлінського, податкового,
фінансового і бухгалтерського обліку. Сьогодні має місце
значний розрив між тим, що аналітик підприємства чи мене-
джер будь-якого рівня бажає виміряти, і тим, що він може
виміряти, виходячи з наявної інформації, рівня підготовки,
технічних засобів тощо.

Крім того, слід зазначити, що проблема управління ефективні-
стю діяльності підприємства є багатогранною і допускає викори-
стання багатьох підходів до оцінювання. Основне завдання при
цьому для бізнесмена полягає в тому, щоб обрати саме той мето-
дичний підхід, який максимально відповідає умовам чи особли-
востям діяльності його компанії, а також сформованій системі
управління організацією.

Традиційна та найвживаніша у наукових дослідженнях еконо-
мічна категорія «ефективність» не знайшла однозначного тлума-
чення у працях вітчизняних і закордонних учених. Сьогодні час-
то можна зустріти антиномічні судження щодо природи, ролі та
значення категорії «ефективність» діяльності соціально-еконо-
мічних систем різних рівнів. Так, одні дослідники віддають пере-
вагу використанню терміна «результативність», інші — «продук-
тивність», виходячи з міркувань щодо штучного характеру кате-
горії «ефективність». Незмінною з плином часу залишається і
головна причина-проблема цих наукових досліджень — отри-
мання більших результатів (ефекту, обсягу продукції) при змен-
шенні чи незмінності витрат на їх досягнення.

Еволюцію наукових знань з проблематики ефективності гос-
подарської діяльності заведено поділяти на три основні фази:

 перша фаза включає всі праці з проблеми (до появи робіт
Паретто). Перший етап характеризується розвитком класичної
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економічної наукової думки, яка базується на впевненості, що
ринкова економіка та приватна власність на засоби виробництва
завжди приводять до оптимуму ефективності;

 в межах другої фази вдалося поставити проблему управлін-
ня економічними системами на наукову основу;

 третя фаза розвитку розпочинається приблизно з 40-х ро-
ків ХХ ст. і продовжується сьогодні. Теоретики цього етапу на-
магалися уточнити та науково обґрунтувати умови максимальної
ефективності.

Протягом тривалого періоду національна економіка підприєм-
ства базувалася на ресурсній ментальній матриці дослідження
економічних процесів на рівні первинної ланки національної
економіки, елементарного суб’єкта господарювання — підприєм-
ства, фірми, компанії. Невідповідність сучасним змінам самої
природи економічних відносин призвела до наявності глибоких
відмінностей на мікрорівні між теорією і практикою управління.
Поступово на перший план почала виходити маркетингова кон-
цепція формування господарської діяльності, що дало можли-
вість запропонувати українському бізнесу більш-менш адаптова-
ні із закордонного доробку моделі поведінки на ринку, способи
розуміння ринкової ситуації тощо.

Недосконалість методик дослідження та складність видових
проявів ефективності діяльності підприємства зумовлюють існу-
вання багатьох визначень цього поняття:

 ефективність діяльності підприємства — це комплексне
відбиття кінцевих результатів використання засобів виробництва
й робочої сили (працівників) за певний проміжок часу;

 ефективність (дієвість) діяльності підприємства — це
ступінь досягнення системою поставлених перед нею цілей, сту-
пінь завершення «потрібної» роботи;

 під ефективністю, як правило, розуміють продуктивність,
яка визначається відношенням ефекту до витрат;

 економічна ефективність — це отримання певного резуль-
тату на одиницю використовуваних ресурсів;

 економічна ефективність діяльності підприємства
(productive efficiency) — використання мінімальної кількості ресур-
сів для виробництва певного обсягу продукції, виробництво цього
обсягу продукції за мінімальних середніх загальних витрат;

 ефективність означає відсутність втрат, тобто настільки по-
вне використання ресурсів, наскільки це можливо для задоволен-
ня потреб чи бажань людей.

Майже в усіх визначеннях науковці використовують поняття
«результат», яке за своїм значенням характеризує цільовий на-
слідок певної дії. Як результат використовуються різноманітні
економічні критерії: фінансові (прибуток, собівартість тощо),
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трудові (економія живої та уречевленої праці, використання часу,
трудомісткість тощо), майнові та інші.

У зарубіжній практиці як синонім терміна «ефективність гос-
подарювання» зазвичай застосовується термін «продуктивність
системи виробництва та обслуговування», коли під продуктивні-
стю розуміють ефективне використання ресурсів (праці, капіталу,
землі, матеріалів, енергії, інформації) для виробництва різномані-
тних товарів і послуг. В іноземній економічній літературі поряд з
терміном «результат» досить часто вживаються як синоніми інші
поняття: «effectiveness», «efficiency», «performance», «profitability»,
«productivity», «progressiveness», «timeliness», «intensity», «accor-
dance», «ability».

Родовою ознакою ефективності (результативності) може бути
необхідність досягнення мети виробничо-господарської діяльно-
сті підприємства (організації) з найменшими витратами суспіль-
ної праці або часу.

В остаточному підсумку змістове тлумачення ефективності
(результативності) як економічної категорії визначається
об’єктивно діючим законом економії робочого часу, що є осно-
воположною субстанцією багатства й мірилом витрат, необхід-
них для його нагромадження та використання суспільством. Саме
тому підвищення ефективності виробництва треба вважати конк-
ретною формою прояву цього закону.

Слово «результат» має французьке походження й означає наслі-
док чого-небудь, кінцевий підсумок дії, цільовий наслідок діяльнос-
ті в будь-якій сфері. Слід зазначити, що на відмінність між терміна-
ми «результативність» та «ефективність» указував також видатний
економіст П. Друкер, який наголошував, що перший із них слід тра-
ктувати як «робити правильні речі», а другий — «робити речі пра-
вильно». По своїй суті результативність має цільову природу і на-
лежить до сфери оцінювання отриманих наслідків господарських
рішень чи діяльності за певний період. У той же час ефективність
традиційно частіше використовується для характеристики викорис-
тання ресурсів у праці досягнення цілей організації. Далі за текстом
ми будемо використовувати ці два поняття як приблизні синоніми,
теоретично розводячи їх тільки у разі необхідності.

Процес формування результатів та ефективності виробництва
(продуктивності системи) наведено на рис. 26.1.

Сутнісна характеристика ефективності виробництва (продук-
тивності системи) знаходить відображення в загальній методоло-
гії її визначення, формалізований вигляд якої такий:

)(витратиРесурси
Результати

діяльності
тьЕфективніс

= .
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Необхідно розрізняти рівні прояву ефективності в економіч-
них системах:

 кінцевий результат процесу виробництва, діяльності підпри-
ємства на рівні організаційно відокремленої автономної ланки
національної економіки;

 кінцевий результат роботи підприємства або іншої інтегра-
ційної структури на рівні галузі, регіону чи економіки держави.

РЕСУРСИ + Засоби
праці + +

Взаємодія
та витрати

Виробництво, реалізація
і споживання РЕЗУЛЬТАТИ

Ефективність
діяльності підприємства

Персонал
(робоча
сила)

Предмети
праці інформація=

Рис. 26.1. Принципова схема формування результатів
та ефективності виробництва (продуктивності

виробничо-економічної системи)

Перший відбиває матеріалізований результат процесу виробниц-
тва, що вимірюється обсягом продукції в натуральній і вартісній
формах; другий включає не тільки кількість виготовленої продукції,
а також її споживну додану вартість. Традиційно вважається, що кі-
нцевим результатом процесу виробництва (виробничо-господарсь-
кої діяльності підприємства) за певний період часу є чиста продук-
ція, тобто новостворена вартість, а фінансовим результатом комер-
ційної діяльності — прибуток (прибутковість).

Основою побудови класифікацій та оцінювання ефективності
функціонування підприємств є базовий критерій. Сам цей термін
означає (від грецького «kriterion» — мірило, критерій) ознаку, на
підставі якої проводиться оцінювання чи формується класифіка-
ція чого-небудь; мірило оцінювання. Більшість дослідників, роз-
криваючи зміст критерію ефективності, виходять з його суті, але
акцентують увагу на окремому аспекті. Найчастіше зустрічають-
ся такі критерії ефективності: загальний, локальний; соціально-
економічний, економічний, соціальний; інтегрований, частковий.
Праці Д. Скотт-Сінка базуються на виокремленні таких критеріїв
результативності діяльності компаній: дієвість (effectiveness),
економічність (efficiency), якість (quality), прибутковість (profita-
bility), продуктивність (productivity), якість трудового життя
(quality of work life), інноваційність (innovation):
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Рис. 26.2. Система критеріїв оцінювання ефективності
(результативності) діяльності підприємства

Розкрити природу ефективності діяльності підприємства на
різних рівнях можна за допомогою детальної класифікації її ви-
дових проявів (рис. 26.3).

Запропонована класифікація, на переконання авторів, не є по-
вною, а відображає тільки деякі аналітичні зрізи проблематики.
Майже всі виокремлені на рисунку елементи (видові прояви), у
свою чергу, можна деталізувати, що чітко ілюструє поліморфний
характер поняття «ефективність».

Відповідні види ефективності виробництва (діяльності) виок-
ремлюються переважно на підставі одержуваних ефектів (резуль-
татів) господарської діяльності підприємства (організації). У
зв’язку з цим виникає необхідність навести сутнісно-змістову ха-
рактеристику окремих видів ефективності.
Економічну ефективність відображають через різні вартісні

показники, що характеризують проміжні та кінцеві результати
виробництва на підприємстві чи в іншій інтеграційній виробни-
чій структурі. До таких показників належать: обсяг товарної, чи-
стої або реалізованої продукції; величина одержаного прибутку,
рентабельність виробництва (виробів); економія тих чи тих видів
ресурсів (матеріальних, трудових) або загальна економія від зни-
ження собівартості продукції; продуктивність праці тощо.
Соціальна ефективність полягає у скороченні тривалості ро-

бочого тижня, збільшенні кількості нових робочих місць і рівня
зайнятості людей, поліпшенні умов праці та побуту, стану до-
вкілля, безпеки життя тощо. Соціальні наслідки виробництва
можуть бути не лише позитивними, а й негативними (безробіття,
посилення інфляції, погіршання екологічних показників).
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Рис. 26.3. Класифікація видових проявів ефективності
функціонування соціально-економічних систем

Локальна (комерційна) ефективність визначає конкретний
результат виробничо-господарської чи іншої діяльності підпри-
ємства, унаслідок якої воно має певний зиск (дохід, прибуток).
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Коли ж виробництво продукції на певному підприємстві по-
требує додаткових витрат ресурсів, але її споживання (викорис-
тання) на іншому підприємстві пов’язане з меншими експлуата-
ційними витратами або іншими позитивними наслідками діяль-
ності, то кажуть про господарську ефективність, тобто сукупний
ефект у сферах виробництва та споживання відповідних виробів
(послуг).
Абсолютна ефективність характеризує загальну або питому

(у розрахунку на одиницю витрат чи ресурсів) ефективність дія-
льності підприємства (організації) за певний проміжок часу.
Порівняльна ефективність відображає наслідки зіставлення

можливих варіантів господарювання і вибору ліпшого з них; рі-
вень порівняльної ефективності відбиває економічні та соціальні
переваги вибраного варіанта здійснення господарських рішень
(напряму діяльності) проти інших можливих варіантів.

Слід зазначити, що дослідження ефективності діяльності (фу-
нкціонування) підприємств не можуть проводитися без вивчення
самих ефектів:

 Первинний ефект — це початковий одноразовий ефект, що
його одержано внаслідок здійснення виробничо-господарської
діяльності підприємства (організації), запровадження прибутко-
вих технічних, організаційних або економічних заходів;

 первинна (початкова) ефективність майже завжди примно-
жується завдяки різноспрямованому та багаторазовому викорис-
танню названих заходів не лише на цьому, а й на інших підпри-
ємствах, в інших сферах діяльності. Тоді можна казати про так
званий мультиплікаційний ефект, що виявляється здебільшого в
кількох специфічних формах — дифузійному й резонансному
ефектах, а також ефектах «стартового вибуху», супровідних мо-
жливостей та акселерації;

 Дифузійний ефект реалізується тоді, коли певне господар-
сько-управлінське рішення, нововведення технічного, організа-
ційного, економічного чи соціального характеру поширюється на
інші галузі, внаслідок чого відбувається його мультиплікація (на-
приклад, перед тим, як метод безперервного розливання рідкого
металу знайшов широке застосування в чорній металургії, ним
досить тривалий час користувалися на підприємствах кольорової
металургії);

 резонансний ефект має місце тоді, коли якесь нововведення
в певній галузі активізує і стимулює розвиток інших явищ у ви-
робничій сфері (наприклад, одержання синтетичного волокна ви-
сокої якості уможливило виробництво нових видів тканини, а
відтак — нових видів одягу тощо);

 ефект «стартового вибуху» — це своєрідна «ланцюгова ре-
акція» в перспективі. Він можливий за умови, коли певний «стар-
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товий вибух» стає початком наступного лавиноподібного збіль-
шення ефекту в тій самій або в іншій галузі виробництва чи дія-
льності (переконливий приклад — застосування економіко-
математичних методів і моделей в управлінні, виробництві, різ-
них галузях науки);

 у процесі створення будь-яких матеріальних цінностей
з’являються супровідні ефекти (можливості) з певним цільовим
результатом. Такі можливості виявляються у вигляді різних про-
міжних і побічних результатів (ефектів), використання виробни-
чих і побутових відходів тощо;

 у будь-якій діяльності має місце також ефект акселерації
(від лат. aссеlero — прискорюю), який означає прискорення тем-
пів поширення і застосування якогось конкретного позитивного
результату;

 синергічний ефект (від гр. synergis — діючий спільно) ви-
ражає такий комбінований вплив сукупності тих чи тих інновацій
на фінансово-економічний стан суб’єкта господарювання, коли
загальний ефект перевищує суто арифметичну суму впливу на
виробництво (діяльність) кожної інновації зокрема, тобто коли
кожна інновація посилює вплив усіх інших.

Межі між окремими формами мультиплікаційної ефективності
є досить умовними, рухливими та відносними. Діалектичний вза-
ємозв’язок цих форм полягає в тому, що всі вони разом форму-
ють загальний інтегрований ефект від практичної реалізації того
чи того управлінського рішення.

26.2. Методики оцінювання ефективності
діяльності підприємств

Для кількісного та якісного вимірювання ефективнос-
ті функціонування соціально-економічних систем, як правило,
використовуються вартісні одиниці, які вважаються найуніверса-
льнішими та дають змогу звести до одного знаменника різнорідні
ефекти через визначення їх вартості. Вимірювання ефективності
функціонування підприємств — це відбір фізичних, вартісних,
часових чи інших суттєвих вимірників для окремих елементів
функціонального процесу, а також встановлення системи взаємо-
зв’язків між ними.

В економічних дослідженнях, як правило, наголошується на
можливості розгляду двох аспектів (видових проявів) ефективнос-
ті функціонування господарських систем — соціального та еконо-
мічного. Відповідно до цього пропонується як критерій ефектив-
ності використовувати характеристики (результативність) госпо-
дарського процесу та рівень задоволення потреб його учасників.



Розділ 6. Витрати та результати діяльності підприємства 667

Існують такі теоретичні підходи до оцінювання ефективності
діяльності підприємств: витратний, результативний, порівняль-
ний (цільовий) і експертний. На цій основі виділяють три групи
показників ефективності:

 вхідні показники — реалізують витратний підхід до оціню-
вання, яким передбачається використовувати вхідні характерис-
тики функціонування підприємств як мірило ефективності їхньої
діяльності (прикладом таких критеріїв оцінювання можуть слу-
жити показники економічності, витрат матеріалів на одиницю
продукції тощо);

 вихідні показники — використовуються за результативного
підходу до оцінювання функціонування підприємств, особливіс-
тю якого є розгляд вихідних (кінцевих) характеристик як мірила
ефективності їхньої діяльності (прикладом таких критеріїв оці-
нювання є показники рентабельності);

 процесні показники — є базовими за порівняльного під-
ходу до оцінювання функціонування підприємств. З цього під-
ходу використовують цільові (структурні, функціональні, якіс-
ні) характеристики як мірило ефективності їхньої діяльності
(прикладом таких критеріїв є показники збалансованості чи
оптимальності).

Залежно від основного критерію оцінювання формується си-
стема аналітичних співвідношень, які на кінцевому етапі дослі-
дження, як правило, намагаються звести до одного інтегровано-
го показника чи системи взаємопов’язаних показників. Тради-
ційно ефективність діяльності компанії визначають за допомо-
гою зіставлення досягнутих обсягів реалізації продукції (робіт
чи послуг) та витрат усіх видів ресурсів для забезпечення цього
обсягу виробництва:
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власність
льнуінтелектуа
на Витрати

активівних позаоборот
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тьЕфективніс

++

=
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Доцільно об’єднати усі методи визначення ефективності дія-
льності підприємства в такі групи:

 Методи трудового оцінювання ефективності — базуються
на визначенні трудових еквівалентів усіх видів витрат компанії
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на підготовку, виробництво та збут продукції. Концептуальною
засадою такого типу методик є теорія відносної замінності еко-
номічних ресурсів.

 Методи фінансового оцінювання ефективності — ґрун-
туються на використанні як вимірників ефективності діяльнос-
ті компанії окремих фінансових показників (платоспроможно-
сті, ділової активності, фінансової стійкості тощо). Основою
такого типу досліджень є теза щодо відображення усіх аспек-
тів діяльності компанії у її фінансових результатах, структурі
капіталу тощо.

 Методи стратегічного оцінювання ефективності — ос-
новний акцент робиться на досягнення стратегічних цільових
орієнтирів розвитку чи сприяння кожної конкретної операції
досягненню стратегічних цілей компанії. Найповніше реалізу-
ється ця група методів у підходах стратегічного аналізу, що
зумовлено необхідністю узгодження кількох ключових факто-
рів ефективності з позицій спрямованості на стратегічні ре-
зультати компанії.

 Методи статистичного оцінювання ефективності — ві-
дображають технічний підхід до визначення ефективності на
основі використання традиційних статистичних і математич-
них процедур до аналізу будь-яких економічних показників чи
процесів.

 Методи витратного оцінювання ефективності — головни-
ми показниками ефективності є абсолютна величина та структура
витрат за будь-яким напрямом діяльності компанії. Найбільшого
поширення вони набули у методиках управління витратами і об-
ґрунтуванні інвестиційних проектів.

 Методи неекономічного оцінювання ефективності — як
ключові критерії використовуються характеристики подвійної
природи (екологічність виробництва, соціалізація економічних
процесів тощо).

З метою зіставлення найпоширеніших сьогодні методів оці-
нювання ефективності діяльності підприємств можна запропону-
вати їх порівняльну характеристику за кількома критеріями
(табл. 26.1).

Аналіз ефективності через прибутковість. Слід зазначити,
що дослідження інтегрованої ефективності діяльності компанії за
допомогою прибутковості не дає можливості чітко визначити
першопричини, які зумовили її зміни (чи за рахунок зростання
продуктивності праці, чи через скорочення витрат, чи внаслідок
зміни кон’юнктури ринку). Цю тезу можна проілюструвати за
допомогою такої схеми (рис. 26.4) [Прокопенко И. И. Управле-
ние производительностью: практическое руководство / Пер. с
англ. — К.: Техніка, 1990. — 319 с.]:
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Таблиця 26.1
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИЧНОГО

ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Критерій
порівняння

Ринкова
вартість

Фінансові пока-
зники

Витратні показ-
ники

Нефінансові по-
казники

Рівень викорис-
тання показни-
ків

компанія / сфе-
ра бізнесу

бізнес-одиниці
компанії

функціональні
підрозділи

компанія, біз-
нес-процеси і
робочі групи

Призначення
показників

стратегічне
планування і
угоди купівлі-
продажу

фінансовий
аналіз і тактич-
ний аналіз

управління ви-
тратами компа-
нії

оцінка ринко-
вих, організа-
ційних, соціа-
льних та інших
характеристик
компанії

Придатність для
управління
компанією

стратегічне
управління про-
гнозує майбут-
нє компанії

показники ха-
рактеризують
минулий досвід
діяльності ком-
панії

показники ха-
рактеризують
минулий досвід
діяльності, ма-
ють найбільший
рівень проник-
нення у діяль-
ність компанії

управління
окремими сфе-
рами діяльності
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Рис. 26.4. Структурний аналіз базової формули прибутковості
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Для практичного використання такого структурного аналізу
прибутковості слід чітко детермінувати різновиди взаємозв’язків
між прибутковістю та ефективністю діяльності підприємства, що
передбачає виділення чотирьох типів таких зв’язків:

— «висока результативність — висока прибутковість» —
фінансово-економічний стан підприємства, як правило, є стійким,
ринкові позиції стабільними, а перспективи реальними. За наяв-
ності такої залежності компанії намагаються підтримувати цю
пропорцію якнайдовше.

— «низька результативність — висока прибутковість» —
компанія з таким співвідношенням перебуває в ситуації тимчасово-
го успіху, тобто висока прибутковість не може бути забезпечена у
довгостроковій перспективі, постійно низька результативність дія-
льності нівелює високу прибутковість поточних операцій. Основ-
ною метою компаній з таким типом співвідношення є «створювати
власне майбутнє» — підвищувати результативність;

— «висока результативність — низька прибутковість» —
характеризує компанії, які незабаром почнуть працювати собі у
збиток, а висока результативність формується за рахунок досяг-
нень минулих періодів чи виключного ринкового положення.
Менеджери таких компаній повинні спрямовувати зусилля на
маркетингову діяльність, оптимізувати товарну політику тощо;

— «низька результативність — низька прибутковість» —
таке співвідношення характерне для компаній на грані банкрут-
ства, без перспектив виходу з кризового стану в короткостроко-
вій перспективі. У таких організаціях варто реалізовувати чи не
найрадикальніші заходи антикризового менеджменту.

З метою ілюстрації технології прийняття рішень щодо управ-
ління компанією на основі критеріїв ефективності діяльності до-
цільно запропонувати підхід Р. Пєтухова. В основу його ідеї по-
кладено технологію визначення статистичних індексів та інтер-
претацію їх співвідношень (рис. 26.5).

Формуючи систему показників ефективності діяльності
суб’єктів господарювання, доцільно дотримуватися певних прин-
ципів, а саме:

 забезпечення органічного взаємозв’язку критерію та систе-
ми конкретних показників ефективності діяльності;

 відображення ефективності використання всіх видів засто-
совуваних ресурсів;

 можливості застосування показників ефективності до управ-
ління різними ланками виробництва на підприємстві (діяльності
в організації);

 виконання головними показниками стимулюючої функції в
процесі використання наявних резервів зростання ефективності
виробництва (діяльності).
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Рис. 26.5. Моделі діяльності підприємств за критерієм ефективності
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Система показників ефективності виробництва (діяльності),
що її побудовано на підставі зазначених принципів, має включа-
ти кілька груп: узагальнюючі показники ефективності виробниц-
тва (діяльності); показники ефективності використання праці
(персоналу); показники ефективності використання основного та
оборотного капіталу; показники ефективності використання фі-
нансових коштів (оборотного капіталу та інвестицій). Кожна з
цих груп включає певну кількість конкретних абсолютних чи
відносних показників, що характеризують загальну ефективність
господарювання або ефективність використання окремих видів
ресурсів табл. 26.2.

Таблиця 26.2
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

(ДІЯЛЬНОСТІ) ПЕРВИННИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Показники ефективності використання
Узагальнюючі
показники праці

(персоналу)
виробничих
фондів

фінансових
коштів

• Рівень задово-
лення потреб ринку
• Виробництво
чистої продукції на
одиницю витрат
ресурсів
• Прибуток на
одиницю загальних
витрат
• Рентабельність
виробництва
• Витрати на оди-
ницю товарної
продукції
• Частка приросту
продукції за раху-
нок інтенсифікації
виробництва
• Народногоспо-
дарський ефект ви-
користання одини-
ці продукції

• Темпи зростан-
ня продуктивності
праці
• Частка прирос-
ту продукції за ра-
хунок зростання
продуктивності
праці
• Відносне виві-
льнення працівни-
ків
• Коефіцієнт ви-
користання корис-
ного фонду робо-
чого часу
• Трудомісткість
одиниці продукції
• Зарплатоміст-
кість одиниці про-
дукції

• Загальна фон-
довіддача (за обся-
гом продукції)
• Фондовіддача
активної частини
основного капіталу
• Рентабельність
основного капіталу
• Фондомісткість
одиниці продукції
• Матеріаломіст-
кість одиниці про-
дукції
• Коефіцієнт ви-
користання найва-
жливіших видів
сировини й матері-
алів

• Оборотність
оборотного капіта-
лу
• Рентабельність
оборотного капіта-
лу
• Відносне виві-
льнення оборотно-
го капіталу
• Питомі капіта-
льні вкладення (на
одиницю приросту
потужності або
продукції)
• Рентабельність
інвестицій
• Термін окупно-
сті вкладених інве-
стицій

Узагальнюючий показник ефективності використання ресур-
сів підприємства (організації) можна розрахувати, користуючись
формулою:

( ) ,
ФФЧ

E
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в.р k

V
++

= (26.1)
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де Ев.р — ефективність використання ресурсів, тобто рівень про-
дуктивності суспільної (живої та уречевленої) праці; Vч.п — обсяг
чистої продукції підприємства; Чп — середньорічна чисельність
працівників підприємства; Фос — середньорічний обсяг основних
фондів за відновною вартістю; Фоб — вартість оборотних фондів
підприємства; kп.в.п — коефіцієнт повних витрат праці, що визна-
чається на макрорівні як відношення чисельності працівників у
сфері матеріального виробництва до обсягу створеного за розра-
хунковий рік національного доходу і застосовується для перера-
хунку уречевленої у виробничих фондах праці в середньорічну
чисельність працівників.

Узагальнюючим показником ефективності спожитих ресурсів
може бути показник витрат на одиницю товарної продукції, що
характеризує рівень поточних витрат на виробництво і збут ви-
робів (рівень собівартості). Як відомо, до собівартості продукції
використані ресурси включаються у вигляді оплати праці (персо-
нал), амортизаційних відрахувань (основні фонди і нематеріальні
активи) і матеріальних витрат (оборотні фонди).

З-поміж узагальнюючих показників ефективності виробницт-
ва (діяльності) того чи того первинного суб’єкта господарювання
виокремлюють насамперед відносний рівень задоволення потреб
ринку. Він визначається як відношення очікуваного або фактич-
ного обсягу продажу товарів (надання послуг) суб’єктом госпо-
дарювання до виявленого попиту споживачів.

До важливих узагальнюючих показників ефективності вироб-
ництва (діяльності) належить також частка приросту продукції за
рахунок інтенсифікації виробництва. Це зумовлюється тим, що за
ринкових умов господарювання вигіднішим економічно й соціа-
льно є не екстенсивний (через збільшення застосовуваних ресур-
сів), а саме інтенсивний (за рахунок ліпшого використання наяв-
них ресурсів) розвиток виробництва. Визначення частки
приросту продукції за рахунок інтенсифікації виробництва здійс-
нюється за формулою:

,∆Р1100Ч
в

з
інт ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∆

−⋅=
V

(26.2)

де Чінт — частка приросту обсягу продукції, зумовлена інтенси-
фікацією виробництва, з∆Р — приріст застосовуваних ресурсів за
певний період (розрахунковий рік), %; з∆V — приріст обсягу ви-
робництва продукції за той самий період (рік), %.

Щодо решти системи показників, диференційованих за вида-
ми ресурсів та наведених у табл. 26.3, то, по-перше, методику їх
обчислення викладено в інших розділах цього підручника, а, по-
друге, вони використовуються відповідно до заздалегідь визна-
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ченої цілі вимірювання ефективності та способів використання
результатів такого вимірювання. Існують принаймні дві постійні
цілі:

 оцінювання та узагальнення ефективності діяльності вироб-
ничих підрозділів і функціональних служб з наступним визна-
ченням пріоритетних напрямів мотивації та реальних механізмів
впливу на позитивну динаміку діяльності в майбутньому;

 зіставлення рівнів ефективності господарювання, досягну-
тих даним підприємством та його конкурентами на ринку, щоб
запобігти зниженню престижу й конкурентоспроможності у сфе-
рі бізнесу.

Неухильне зростання соціальної ефективності є кінцевою ме-
тою багатоаспектної діяльності підприємств та організацій. З
огляду на це економічну ефективність відносно соціальної треба
вважати проміжною. Рівень економічної результативності діяль-
ності суб’єктів господарювання служить матеріально-фінансо-
вою базою для розв’язання будь-яких соціальних проблем. З ура-
хуванням саме цієї важливої обставини кожному підприємству
(підприємцю) треба постійно оцінювати соціальну ефективність
своєї діяльності.

Щоправда, об’єктивне оцінювання соціальної ефективності
наражається на істотні труднощі, оскільки й досі бракує науково
обґрунтованої і загальновизнаної методики її визначення. Відтак
допустимо спиратися на дещо інтуїтивне та емпіричне уявлення
про принципові підходи до оцінювання соціальної ефективності.
По-перше, соціальну ефективність треба визначати на двох рі-

внях: 1) локальному (на підприємстві та в організації стосовно
рівня задоволення конкретних соціальних потреб працівників);
2) муніципальному та загальнодержавному (стосовно ступеня со-
ціального захисту людей і забезпечення соціальних потреб різних
верств населення з боку місцевих органів влади та держави в ці-
лому).
По-друге, важливе практичне значення має визначення рівня

задоволення соціальних потреб працівників за рахунок фінансових
коштів самого підприємства (організації). До соціальних потреб
працівників, які може певною мірою задовольнити підприємство
(організація), зокрема, належать: збільшення розміру оплати праці
понад встановлений державою мінімальний рівень заробітної пла-
ти; оплата значної частини вартості або надання безкоштовних пу-
тівок до лікувально-оздоровчих закладів; дотації закладам громад-
ського харчування підприємства (організації); надання безпово-
ротної позички на придбання житла і зведення дачних будиночків;
будівництво та утримання власного житлового фонду, баз відпо-
чинку, будинків (палаців) культури, поліклінік, дитячих дошкіль-
них закладів, спортивних споруд; забезпечення нормальних (без-
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печних для здоров’я) умов праці та належної охорони довкілля;
направлення працівників у середні й вищі навчальні заклади з ви-
платою стипендій та оплатою навчання; стажування керівників і
спеціалістів у зарубіжних фірмах; створення підсобних сільсько-
господарських підприємств (цехів) тощо.
По-третє, оцінюючи соціальну ефективність, треба врахову-

вати соціальні заходи, здійснювані за рахунок муніципального
(місцевого) і загальнодержавного бюджетів, розмір яких форму-
ється під безпосереднім впливом податкових надходжень від
суб’єктів господарювання. Основними з таких заходів є: установ-
лення й регулювання мінімальної заробітної плати працівникам
державних підприємств та організацій; встановлення й виплата
пенсій, стипендій, допомоги багатодітним сім’ям, субсидій на
житлово-комунальні послуги; індексація заробітної плати й пен-
сій відповідно до динаміки роздрібних цін і тарифів; регулюван-
ня продажних цін на певні види товарів і вартості комунальних
послуг; бюджетне фінансування державних підприємств та орга-
нізацій невиробничої сфери; реалізація муніципальних, регіона-
льних і загальнодержавних соціальних програм тощо.
По-четверте, конкретне визначення рівня соціальної ефекти-

вності має охоплювати не тільки ті заходи, які піддаються кількі-
сному вимірюванню, а й ті, щодо яких кількісне вимірювання
прямого ефекту є неможливим. Стосовно таких заходів вимірю-
вання соціальної ефективності полягає в обчисленні непрямого
економічного ефекту і витрат на його досягнення з наступним їх
порівнянням, а також у якісній характеристиці, більш-менш де-
тальному словесному описі їх реального (можливого) впливу на
результативність виробництва (діяльності) і життєвий рівень на-
селення. Взагалі результати кількісного вимірювання соціальної
ефективності завжди треба доповнювати якісними характеристи-
ками заходів, що впливають на неї, і на цій підставі формулювати
конкретні висновки щодо її рівня та динаміки.

26.3. Чинники підвищення
ефективності виробництва

Як приклад взаємозв’язків між показниками різних сфер дія-
льності компанії та взаємопереплетіння на практиці вищезазна-
чених аспектів дослідження ефективності функціонування ком-
панії подамо модель показників, характерну для системи
збалансованих показників (рис. 27.4) [Нільс-Горан Ольве, Жан
Рой, Магнус Веттер. Оценка эффективности деятельности ком-
пании. — М.: Из. дом «Вильямс», 2003. — 304 с.]
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Рівень економічної та соціальної ефективності виробництва
(діяльності) залежить від багатьох чинників. Тому для практич-
ного розв’язання завдань управління ефективністю важливого
значення набуває їх поділ за певними ознаками. Класифікацію
факторів зростання ефективності (продуктивності) виробничо-
економічних та інших систем діяльності доцільно здійснювати за
трьома ознаками: видами витрат і ресурсів (джерелами підви-
щення); напрямами розвитку та вдосконалення виробництва (дія-
льності); місцем реалізації в системі управління виробництвом
(діяльністю). Саме таку класифікацію чинників зростання ефек-
тивності наведено на рис. 26.7.

Групування чинників за першою ознакою уможливлює до-
статньо чітке визначення джерел підвищення ефективності:
зростання продуктивності праці і зниження зарплатомісткості
продукції (економія затрат живої праці), зниження фондоміс-
ткості та матеріаломісткості виробництва (економія затрат
уречевленої праці), а також раціональне використання приро-
дних ресурсів (економія затрат суспільної праці). Активне
використання цих джерел підвищення ефективності виробни-
цтва (діяльності) передбачає здійснення комплексу заходів,
які за змістом характеризують основні напрями розвитку та
вдосконалення виробничо-комерційної діяльності суб’єктів
господарювання (друга класифікаційна ознака). Визначаль-
ними напрямами є:

 прискорення науково-технічного та організаційного прогре-
су (підвищення техніко-технологічного рівня виробництва; удо-
сконалення структури виробництва, організаційних систем управ-
ління, форм і методів організації діяльності, її планування та мо-
тивації);

 підвищення якості й конкурентоспроможності продукції
(послуг);

 усебічний розвиток та вдосконалення зовнішньоекономічної
діяльності суб’єктів господарювання.

Практично найважливішою треба вважати класифікацію чин-
ників ефективності за місцем реалізації в системі управління дія-
льністю (третя ознака групування чинників). Особливо важливим
є виокремлювання внутрішніх (внутрішньогосподарських) і зов-
нішніх (народногосподарських) чинників, а також поділ низки
внутрішніх чинників на так звані тверді і м’які.

Класифікація внутрішніх чинників на «тверді» і «м’які» є
досить умовною, але широко використовуваною в зарубіжній
практиці господарювання. Специфічну назву цих груп чинни-
ків запозичено з комп’ютерної термінології, відповідно до
якої сам комп’ютер називається «твердим товаром», а про-
грамне забезпечення — «м’яким товаром». За аналогією «твер-
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дими» чинниками називають ті, які мають фізичні параметри
і піддаються вимірюванню, а «м’якими» — ті, що їх не можна
фізично відчути, але вони мають істотне значення для засто-
сування економічних методів управління діяльністю трудових
колективів.

Рис. 26.7. Інтегрована модель і класифікація чинників
ефективності діяльності первинних суб’єктів господарювання
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Можливі напрями реалізації внутрішніх і зовнішніх чинни-
ків підвищення ефективності діяльності підприємств та органі-
зацій неоднакові за мірою впливу, ступенем використання та
контролю. Тому для практики господарювання, для керівників
і відповідних спеціалістів, суб’єктів підприємницької чи інших
видів діяльності важливим є детальне знання масштабів дії,
форм контролю та використання найістотніших внутрішніх і
зовнішніх чинників ефективності на різних рівнях управління
діяльністю трудових колективів. Той чи той суб’єкт господа-
рювання може й мусить постійно контролювати процес вико-
ристання внутрішніх чинників через розроблення та послідов-
ну реалізацію власної програми підвищення ефективності
діяльності, а також ураховувати вплив на неї зовнішніх чинни-
ків. У зв’язку з цим виникає необхідність конкретизації напря-
мів дії та використання головних внутрішніх і зовнішніх чин-
ників підвищення ефективності діяльності суб’єктів господа-
рювання.
Технологія. Технологічні нововведення, особливо сучасні фор-

ми автоматизації та інформаційних технологій, справляють най-
істотніший вплив на рівень і динаміку ефективності виробництва
продукції (надання послуг). За принципом ланцюгової реакції
вони спричиняють суттєві (нерідко докорінні) зміни в технічному
рівні та продуктивності технологічного устаткування, методах і
формах організації трудових процесів, підготовці та кваліфікації
кадрів тощо.
Устаткуванню належить провідне місце в програмі підви-

щення ефективності передовсім виробничої, а також іншої діяль-
ності суб’єктів господарювання. Продуктивність діючого устат-
кування залежить не тільки від його технічного рівня, а й від
належної організації ремонтно-технічного обслуговування, опти-
мальних строків експлуатації, змінності роботи, завантаження в
часі тощо.
Матеріали та енергія позитивно впливають на рівень ефекти-

вності діяльності, якщо розв’язуються проблеми ресурсозбере-
ження, зниження матеріаломісткості та енергоємності продукції
(послуг), раціоналізується управління запасами матеріальних ре-
сурсів і джерелами постачання.
Товари. Самі продукти праці, їх якість і зовнішній вигляд (ди-

зайн) також є важливими чинниками ефективності діяльності
суб’єктів господарювання. Рівень останньої має корелювати з ко-
рисною вартістю, тобто ціною, яку покупець готовий заплатити
за виріб відповідної якості. Проте для досягнення високої ефек-
тивності господарювання самої тільки корисності товару недо-
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статньо. Пропоновані підприємством (організацією) для реаліза-
ції продукти праці мають з’явитися на ринку в потрібному місці,
у потрібний час і за добре обміркованою ціною. У зв’язку з цим
суб’єкт діяльності має стежити за тим, щоб не виникало будь-
яких організаційних та економічних перешкод між виробництвом
продукції (наданням послуг) та окремими стадіями маркетинго-
вих досліджень.
Персонал. Основним джерелом і визначальним чинником зро-

стання ефективності діяльності є працівники — керівники, мене-
джери, спеціалісти, робітники. Ділові якості працівників, підви-
щення продуктивності їхньої праці багато в чому зумовлюються
дійовим мотиваційним механізмом на підприємстві (в організа-
ції), підтриманням сприятливого соціального мікроклімату в тру-
довому колективі.
Організація і системи. Єдність трудового колективу, раціона-

льне делегування відповідальності, належні норми керування ха-
рактеризують добру організацію діяльності підприємства (уста-
нови), що забезпечує необхідну спеціалізацію та координацію
управлінських процесів, а отже, вищий рівень ефективності (про-
дуктивності) будь-якої складної виробничо-господарської систе-
ми. При цьому остання для підтримування високої ефективності
господарювання має бути динамічною та гнучкою, періодично
реформуватися відповідно до нових завдань, що постають за змі-
ни ситуації на ринку.
Методи роботи. За переважання трудомістких процесів до-

сконаліші методи роботи стають достатньо перспективними
для забезпечення зростання ефективності діяльності підприєм-
ства (організації). Постійне вдосконалення методів праці пе-
редбачає систематичний аналіз стану робочих місць та їх атес-
тацію, підвищення кваліфікації кадрів, узагальнення та вико-
ристання нагромадженого на інших підприємствах (фірмах)
позитивного досвіду.
Стиль управління, що поєднує професійну компетентність,

діловитість і високу етику взаємовідносин між людьми, прак-
тично впливає на всі напрями діяльності підприємства (органі-
зації). Від нього залежить, якою мірою враховуватимуться зо-
внішні чинники зростання ефективності діяльності на підпри-
ємстві (в організації). Відтак належний стиль управління як
складова сучасного менеджменту є дійовим чинником підви-
щення ефективності діяльності будь-якого підприємства, кож-
ної підприємницької структури.
Державна, економічна й соціальна політика істотно впливає

на ефективність суспільного виробництва. Основними її елемен-
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тами є: практична діяльність владних структур; різноманітні види
законодавства (законотворча діяльність); фінансові інструменти
(заходи, стимули); економічні правила та нормативи (регулюван-
ня доходів і оплати праці, контроль за рівнем цін, ліцензування
окремих видів діяльності); ринкова, виробнича й соціальна ін-
фраструктура; макроекономічні структурні зміни; програми при-
ватизації державних підприємств (організацій); комерціалізація
організаційних структур невиробничої сфери.
Інституціональні механізми. Для безперервного підви-

щення ефективності діяльності всіх суб’єктів господарювання
держава має створити відповідні організаційні передумови,
що забезпечуватимуть постійне функціонування на націона-
льному, регіональному чи галузевому рівнях спеціальних ін-
ституціональних механізмів — організацій (дослідних і на-
вчальних центрів, інститутів, асоціацій). Їх діяльність треба
зосередити на розв’язанні ключових проблем підвищення
ефективності різних виробничогосподарських систем та еко-
номіки країни в цілому, а також на практичній реалізації
стратегії і тактики розвитку національної економіки на всіх
рівнях управління. Нині у світі функціонує понад 150 міжна-
родних, національних і регіональних центрів (інститутів, асо-
ціацій) з продуктивності та управління.
Інфраструктура. Важливою передумовою зростання ефек-

тивності діяльності підприємств (організацій) є достатній рівень
розвитку мережі різноманітних інституцій ринкової та виробни-
чо-господарської інфраструктури. Нині всі підприємницькі
структури користуються послугами інноваційних фондів і комер-
ційних банків, бірж (товарно-сировинних, фондових, праці) та
інших інститутів ринкової інфраструктури. Безпосередній вплив
на результативність діяльності підприємств (організацій) справ-
ляє належний розвиток виробничої інфраструктури (комуніка-
цій, спеціалізованих інформаційних систем, транспорту, торгів-
лі тощо). Вирішальне значення для ефективного розвитку всіх
структурних елементів економіки має наявність широкої мережі
установ соціальної інфраструктури.
Структурні зміни в суспільстві також впливають на показ-

ники ефективності на різних рівнях господарювання. Найва-
жливішими є структурні зміни економічного та соціального
характеру. Головні з них відбуваються в таких сферах: техно-
логії, наукові дослідження та розробки, супроводжувані рево-
люційними проривами в багатьох галузях знань (пропорція
імпортних та вітчизняних технологій); склад і технічний рі-
вень основних фондів (основного капіталу); масштаби вироб-
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ництва та діяльності (переважно за деконцентрації з допомо-
гою створення малих і середніх підприємств та організацій);
зайнятість населення в різних виробничих і невиробничих га-
лузях; склад персоналу за ознаками статі, освіченості, квалі-
фікації тощо.

Лише вміле використання всієї системи названих чинників
може забезпечити достатні темпи зростання ефективності ви-
робництва (діяльності). При цьому обов’язковість урахування
зовнішніх чинників не є такою жорсткою, як чинників внут-
рішніх.

Питання для самоконтролю:

26.1. Зростання ролі фінансової діяльності підприємства
(організації) за ринкових умов господарювання.
26.2. Чинники й резерви зростання прибутку суб’єктів гос-
подарювання (підприємницьких структур).
26.3. Розподіл прибутку й дивідендна політика підприємс-
тва (організації).
26.4. Специфіка обчислення оподатковуваного прибутку
підприємства (організації).
26.5. Оптимізація структури капіталу підприємства (орга-
нізації).
26.6. Наукова обґрунтованість методологічних підходів до
визначення фінансово-економічного стану підприємства
(організації).
26.7. Вибір стратегії стабілізації фінансово-економічного
стану первинного суб’єкта господарювання.
26.8. Правомірність та обґрунтованість ототожнення
економічних категорій ефективності і продуктивності
діяльності підприємств та інших підприємницьких
структур.
26.9. Проблеми формування, визначення й застосування
узагальнюючих показників ефективності (продуктивності)
діяльності суб’єктів господарювання.
26.10. Методологічні засади визначення ефективності
окремих груп заходів соціального характеру.
26.11. Науково-технічний та організаційний прогрес як ви-
значальні чинники зростання ефективності виробництва на
підприємстві.
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26.12. Організаційно-економічний механізм дії внутрі-
шніх чинників зростання ефективності виробництва/
діяльності).
26.13. Міра і форми втручання держави в розвиток еко-
номіки за ринкових відносин між суб’єктами господа-
рювання.
26.14. Узагальнення передового зарубіжного та вітчизня-
ного досвіду підвищення ефективності господарювання на
підприємствах.
26.15. Вплив інфраструктурних інституцій (систем) на
ефективність суспільного виробництва за умов ринкової
економіки.
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Ðîçä³ë 7

ÐÎÇÂÈÒÎÊ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

Цей розділ вивчення дисципліни «Економіка підприємства»,
орієнтуючись на постійний розвиток та удосконалення дія-
льності підприємств (організацій) базується на успішному за-
своєнні матеріалу всіх попередніх тем підручника, а саме,
об’єднує знання і навички з управління підприємствами, про-
ведення фінансово-економічного аналізу, залучення і викорис-
тання інвестицій, формування стратегій ринкової поведінки
та інших аспектів діяльності компаній.
Структурно цей розділ складається з чотирьох тем, які
об’єднані єдиною метою забезпечення стабільного та по-
стійного розвитку підприємства. Тема 27 «Сучасні моделі
розвитку підприємств» націлена на створення методичних
засад для інших тем цього розділу та включає матеріал що-
до теоретичних підходів, аналітичних технологій досліджен-
ня процесів розвитку на рівні підприємства. Тема 28 «Транс-
формація та реструктуризація підприємств» розкриває
прикладні аспекти здійснення організаційних змін, розроблен-
ня конкретних проектів реструктуризації та інше. Тема 29
«Оптимізація бізнес-процесів» послідовно висвітлює пробле-
матику структуризації господарської діяльності і забезпе-
чення оптимального режиму функціонування виробничо-
комерційних систем мікрорівня. Тема 30 «Економічна безпека
та антикризова діяльність» присвячена питанням забезпе-
чення належного рівня стабільності діяльності підприємств,
а також уникнення внутрішніх і зовнішніх загроз бізнесу, про-
гнозування та подолання кризових проявів.

Зроби перший крок і ти зрозумієш,
що не все так страшно.

Сенека

Коли людина не знає, до якої гавані
вона тримає шлях, для неї

жоден вітер не буде попутним.
Сенека
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Тема 27

СУЧАСНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ

Ключові
поняття
і терміни

▪ зміна;
▪ рух;
▪ розвиток;
▪ організаційно-економічний розвиток;
▪ параметри розвитку;
▪ циклічний розвиток;
▪ кризовий розвиток;
▪ горизонт розвитку;
▪ метод збалансованих оціночних звітів;
▪ пентаграма розвитку підприємства

27.1. Сутнісна характеристика,
роль і значення розвитку підприємства

У загальнотеоретичному аспекті категорія «розвиток»
розкриває характер змін, які відбуваються на підприємстві. Інак-
ше кажучи, це послідовність переходів соціально-економічної
системи з одного стану в інший від моменту її створення до дати
її ліквідації (юридичної та фізичної).

Розвиток підприємства є незворотним процесом, який забез-
печує спонтанні чи керовані переходи від одного неповторного
стану до іншого через процеси змін. Особливість кожного конк-
ретного економічного стану підприємства забезпечується немож-
ливістю повного повторення різноманітності, якості, кількості та
сили впливу факторів, які його визначили.

Першоосновою розвитку підприємств слід вважати різнома-
нітні зміни (внутрішнього та зовнішнього характеру), які є ре-
зультатом взаємодії економічних предметів (об’єктів), їх різних
властивостей, рис і параметрів. Соціально-економічні зміни на
підприємстві мають об’єктивний характер, тобто не залежать від
волі та бажання учасників бізнес-процесів (власників, менедже-
рів, працівників, інвесторів, кредиторів тощо).

Виходячи з усього вищезазначеного, можна стверджувати, що
розвиток соціально-економічних систем різних рівнів (а також
малих підприємств) буває цілеспрямований або неспрямований
(спонтанний). Крім того, слід виокремлювати свідоме управління
та саморегулювання, що передбачають різні процеси, які мають
неоднакову структуру.
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СТАН —
визначений та зафік-
сований організаційно-
економічний стан со-
ціально-економічної

системи

РУХ —
безперервні зміни

соціально-економічної
системи підприємства

(вдосконалення чи
регрес)

ФАКТОР —
об’єкт, явище, процес
внутрішнього чи зов-
нішнього середовища

підприємства

ПРИЧИНА —
сукупність властивос-
тей, параметрів об’єк-
тів, явищ, процесів

економічного середо-
вища господарювання

НАСЛІДОК —
результат взаємодії

матеріальних, соціаль-
них, природних та ін-
ших об’єктів (процесів,

явищ)

РОЗВИТОК —
характер змін

соціально-економічної
системи

ЗМІНА —
перехід від одного
відносно стійкого
стану до іншого

Рис. 27.1. Логічний генезис поняття
«розвиток підприємства»

На основі проведеного формально-логічного аналізу категорії
«розвиток» та поняття «розвиток підприємства» можна зробити
висновок, що джерелом розвитку підприємства є об’єктивно іс-
нуюча невизначеність середовища і внутрішні суперечності еко-
номічних систем. Ключовим фактором цього процесу слід вважа-
ти суперечності між обмеженими економічними ресурсами та необ-
меженістю економічних потреб людини.

Термін «розвиток» вживається тільки у контексті прогресив-
них змін, що удосконалюють бізнес-процеси підприємства. Не
слід забувати й про інші можливі напрями організаційно-еконо-
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мічного розвитку підприємств — регресивні зміни, які цілком
допустимі за певних обставин.

Проблеми забезпечення організаційно-економічного розвитку
підприємств належать до сфери стратегічного управління. Прак-
тичні результати визначення напрямів і кількісних параметрів
розвитку підприємств втілюються у їх стратегіях, деталізуються в
тактичних планах та доводяться до виконавців як певні практичні
заходи у вигляді вказівок.

Видові прояви процесів розвитку на підприємстві можна кла-
сифікувати за рядом ознак:

1) за масштабом змін:
— загальнокорпоративний розвиток — сукупність змін, що

відбуваються на підприємстві внаслідок загальносистемних про-
цесів; разом з тим характер та інтенсивність змін окремих елеме-
нтів не визначають розвиток усієї системи;

— внутрішньокорпоративний розвиток — сукупність змін, які
відбуваються у соціально-економічній, структурно-функціо-
нальній та організаційно-функціональній складових, у тому числі
можна виокремити:

розвиток структурних одиниць;
розвиток бізнес-процесів (бізнес-функцій);
2) за якістю змін:
— прогресивний розвиток — процеси, які забезпечують під-

вищення ефективності функціонування виробничо-комерційної
системи підприємства, підвищення якості його діяльності; розви-
ток «від нижчого до вищого»;

— регресивний розвиток — процеси, які призводять до погір-
шення чи незмінності ефективності функціонування виробничо-
комерційної системи підприємства, зниження (фіксації) якості
його діяльності; розвиток «від вищого до нижчого»;

3) залежно від об’єкта змін:
— організаційний розвиток — сукупність змін, які ведуть до

удосконалення (погіршення) системи управління діяльністю під-
приємства, в тому числі виділяється:

 структурний розвиток;
 функціональний розвиток;

— техніко-технологічний розвиток — зміни техніко-
технологічної системи підприємства, що зумовлюють підви-
щення (пониження) рівня прогресивності технологічних про-
цесів, рівня технічної ефективності функціонування виробни-
цтва;

— соціальний розвиток — сукупність змін, що спричиню-
ють покращання (погіршення) соціально-психологічного клі-
мату на підприємстві, а також його перехід на якісно новий
рівень;
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— економічний розвиток — сукупність безперервних змін,
які приводять до удосконалення (погіршення) методів, спосо-
бів, форм економічних розрахунків та економічної роботи в
цілому;

4) залежно від характеру змін:
— спрямований розвиток — сукупність змін, що виникають і

впливають на соціально-економічну систему в одному напрямі
(однаково);

— циклічний розвиток — безперервно повторювана послідов-
ність змін, що характеризуються коливанням ефективності діяль-
ності, розміру витрат та інших показників підприємства;

— спіральний розвиток — безперервно повторювана послідо-
вність змін, що характеризується не тільки циклічними коливан-
нями показників (параметрів) діяльності підприємства, але й їх
переходом на якісно новий рівень;

5) залежно від типу тренду:
— лінійний розвиток — сукупність змін, загальний напрямок

яких може бути апроксимований у лінійну функцію;
— нелінійний розвиток — сукупність змін, загальний напря-

мок яких має нелінійний характер;
6) залежно від динаміки змін:
— рівномірний розвиток (еволюційний) — зміни у соціально-

економічній системі відбуваються з однаковою швидкістю або з
однаковим прискоренням і характеризують:

 рівноприскорений розвиток;
 рівноуповільнений розвиток;

— нерівномірний розвиток (революційний) — зміни на під-
приємстві, відбуваються зі змінною швидкістю або зі змінним
прискоренням і обумовлюють:

 нерівномірно прогресуючий розвиток;
 стрибкоподібний розвиток;

7) за природою ключового критерію:
— абсолютний розвиток — сукупність змін у соціаль-

но-економічній системі, що можуть бути виміряні у вартіс-
них, натуральних чи умовних одиницях та забезпечують аб-
солютне зростання чи зменшення показників (зв’язків, пара-
метрів);

— відносний розвиток — сукупність змін на підприємстві, що
можуть бути виміряні відносно зростання чи зменшення інших
економічних показників (зв’язків, параметрів);

— умовний (псевдо-) розвиток;
8) залежно від рівня невизначеності процесів:
— прогнозований розвиток — на підприємстві, що можуть бу-

ти передбачені його керівництвом з достатньою ймовірністю;
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— непередбачуваний (випадковий) розвиток — зміни у соціа-
льно-економічній системі, що не можуть бути передбачені керів-
ництвом підприємства з достатньою ймовірністю;

9) залежно від характеру змін:
— екстенсивний (кількісний) розвиток — зміни у соціально-

економічній системі та ефективності її функціонування, що дося-
гаються за рахунок кількісного збільшення (зменшення) обсягів
факторів виробництва;

— інтенсивний (якісний) розвиток — зміни на підприємстві та
в ефективності його функціонування, що досягаються за рахунок
якісного покращання (погіршення) способів, методів чи техноло-
гії використання факторів виробництва (підвищення їх якісного
рівня);

10) залежно від можливості управління змінами:
— керований розвиток — зміни у соціально-економічній сис-

темі, які відбуваються під впливом осмислених дій менеджерів
підприємства чи спеціально створених зв’язків;

— спонтанний розвиток — зміни на підприємстві, які не є ре-
зультатом осмислених дій його менеджерів, а виникають випад-
ково;

11) залежно від корпоративної стратегії:
— адаптивний розвиток — зміни, які мають на меті пристосу-

вання характеру функціонування підприємства до теперішніх
умов діяльності (внутрішнього та зовнішнього характеру);

— реактивний розвиток — зміни, що відбуваються у соціаль-
но-економічній системі й зумовлені змінами першого рівня ана-
лізу;

— випереджаючий розвиток — зміни на підприємстві, що пе-
редують іншим змінам другого рівня аналізу;

12) залежно від характеру змін:
— локальний розвиток — зміни, які виникають і відбуваються

у рамках одного структурного елемента, бізнес-процесу і т. д. та
не справляють істотного впливу на інші характеристики соціаль-
но-економічної системи;

— інтегрований розвиток — сукупність змін, які виникають і
впливають на кілька структурних елементів, бізнес-процесів і
т. д.;

— загальносистемний розвиток — зміни, які виникають, від-
буваються і впливають на кілька структурних елементів, бізнес-
процесів і т.д. та справляють істотний вплив на всі характеристи-
ки підприємства;

13) залежно від мети змін:
— простий розвиток — зміни, які не забезпечують перехід со-

ціально-економічної системи на якісно новий рівень функціону-
вання;
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— розширений розвиток — зміни, які забезпечують перехід
підприємства на якісно новий рівень функціонування.

Отже, організаційно-економічний розвиток підприємств — це
сукупність змін різної економічної природи, спрямованості, інтен-
сивності, що об’єктивно відбуваються у соціально-економічних
системах під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів, а також
ведуть до різних станів підприємства.

Розвиток соціально-економічних систем різних рівнів харак-
теризується такими основними параметрами, які покладено в ос-
нову їх оцінювання та аналізу:

• напрям розвитку (A) — позитивний чи негативний, прогре-
сивний чи регресивний;

• швидкість розвитку (V) — як інтенсивно відбуваються зміни
в часі, які результати отримано за певний період;

• об’єкт розвитку (O) — що змінюється і на які складові впли-
вають чинники розвитку;

• причина (фактор) розвитку (P) — що лежить в основі змін,
під впливом чого змінюється характер розвитку;

• стан (результат) (R) — які стани підприємства ідентифіку-
ються як відносно стійкі та розцінюються як результати (стадії)
розвитку.

Отже, у найзагальнішому вигляді соціально-економічний роз-
виток підприємств можна описати такою функцією:

optRPOVAFR →∞ );;;;( . (27.1)

Слід зазначити, що ця функція нескінченна на інтервалі [0;
∞). Таке твердження пояснюється неможливістю набуття нею
від’ємних значень — зміни або відбуваються, або їх нема. Хо-
ча окремі аргументи функції розвитку можуть бути від’єм-
ними.

27.2. Теорії розвитку підприємства

Концепція «організаційного розвитку» як свій тео-
ретичний базис має праці Л. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Макгре-
гора, Л. Лайкерта, К. Аджиріса. Для кращого розуміння сучас-
них поглядів на проблему визначення та управління організа-
ційним розвитком підприємств подаємо такий аналіз самого
поняття:
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Термін «економічний розвиток» зазвичай використовується у
макроекономічних дослідженнях розвитку національних еконо-
мічних систем чи їх регіональних об’єднань. У підручниках еко-
номічний розвиток визначається як довготерміновий процес, що
має на меті зростання доходів (чи прибутків) у розрахунку на
одиницю витрат ресурсів. Але такі процеси пов’язані з пробле-
мою досягнення інших цілей (наприклад, соціального, екологіч-
ного чи іншого характеру). Тому в широкому розумінні теорія
економічного розвитку охоплює всю проблематику функціону-
вання соціально-економічних систем.

Вивчаючи загальний вигляд функції розвитку, слід зазначити,
що історично сформувалися такі концепції розвитку підприємств:

1. Теорія «спрямованого розвитку підприємств» — розвиток
підприємств трактується як послідовність переходів від одного
стану внутрішньої та зовнішньої рівноваги, до іншого аналогіч-
ного стану, сформованого поточними обставинами і факторами.
Траєкторія розвитку окремого підприємства може бути різного
виду, але в цілому вона залежить від його здатності пристосову-
ватися до змін середовища господарювання та розв’язувати внут-
рішні суперечності. В основу оцінювання та аналізу розвитку
підприємства покладено його виробничу функцію і бюджетні
обмеження.

При цьому базовим критерієм аналізу є технічна ефективність
виробничої системи — здатність з відповідною якістю перетво-
рювати фактори виробництва в економічні блага. Перехід від од-
ного рівня технічної ефективності до іншого потребує додатко-
вих витрат ресурсів і часу. Загальний розвиток підприємства
обмежується досягнутим рівнем розвитку науки і техніки
(рис. 27.2).

На рис. 27.2 показано послідовність переходів підприємства
залежно від його бюджетних обмежень (пунктирні лінії — І1, І2,
І3 … Іn) та технічної можливості операційної системи виробляти
продукцію (ізокванти для різних рівнів організації виробництва,
технічного забезпечення процесів тощо).

2. Теорія «циклічного розвитку підприємств». В основі розвит-
ку лежать праці Н. Д. Кондратьєва та інших вітчизняних і зару-
біжних науковців. Підставою для розвитку цієї теорії стали емпі-
ричні свідчення щодо періодичного виникнення економічних
криз у розвитку соціально-економічних систем різних рівнів. З
урахуванням нагромаджених фактів дослідники дійшли виснов-
ку, що підприємства також розвиваються циклічно від однієї фа-
зи кризи до іншої (рис. 27.3).

На рис. 27.3 зображено окремі цикли розвитку підприємства
як перехід від одного відносно стійкого стану до іншого (К1, К2,
…, Кn).
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Рис. 27.2. Розвиток підприємства
згідно з теорією «спрямованого розвитку»

Рис. 27.3. Розвиток підприємств згідно
з теорією «циклічного розвитку»

В основу цієї теорії покладено критерій економічної ефектив-
ності, яка періодично має тенденцію то до зростання, то до зни-
ження під впливом внутрішніх та зовнішніх чинників. Дальшим
розвитком цієї теорії є концепція спірального розвитку підпри-
ємств, що характеризується не тільки коливаннями ефективності
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соціально-економічних систем, а й їх переходом на якісно новий
рівень.

3. Концепція «життєвого циклу підприємств». Відповідно до
цієї концепції розвиток підприємства аналізується за критеріями
витрат та отриманих результатів від моменту створення соціаль-
но-економічної системи до моменту її ліквідації, як організаційно
самостійного утворення. Теоретичними засадами цієї теорії є за-
кон спадної віддачі економічних ресурсів і характер розвитку ри-
нків (рис. 27.4).

Рис. 27.4. Життєвий цикл розвитку підприємства

Кожен із зазначених на рис. 27.4 етапів (фаз) розвитку підпри-
ємства характеризується різними особливостями: 1) обсягом і
структурою витрат; 2) фінансовими результатами; 3) швидкістю
зміни витрат і фінансових результатів тощо.

27.3. Методичний інструментарій аналізу
процесів розвитку на підприємстві

Зазвичай в основу дослідження розвитку підприємств
закладаються різні методичні критерії:

 функціональний — підприємство сегментується на окремі
елементарні функціональні блоки, які в сукупності забезпечують
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виготовлення продукції (реалізацію цільової функції), а потім ви-
значається та оцінюється вплив кожного з виділених елементів за
результатними, витратними чи порівняльними критеріями на
зміни загальносистемної ефективності;

 процесний — передбачає структурування діяльності підпри-
ємства за окремими технологіями, які, у свою чергу, поділяються
на елементарні бізнес-операції. На цій основі аналізується ефек-
тивність виконання окремих стадій (операцій) виробничо-
комерційних процесів з визначенням тенденцій їх зміни та фак-
торів впливу;

 об’єктний — передбачає аналіз підприємства як сукупності
матеріально-технічних, організаційно-технологічних і соціально-
трудових об’єктів-елементів, а також дослідження зміни кожного
з них із загальнокорпоративних позицій;

 структурний — базується на дослідженні змін структурно-
функціональних залежностей та інформаційних зв’язків між
окремими підрозділами та всередині них;

 результатний — ефективність організаційно-економічного
розвитку визначається на основі дослідження отриманих резуль-
татів, факторів, що їх зумовили, за певний період;

 часовий — ґрунтується на аналізі зміни часових проміжків,
необхідних на виконання операцій з виготовлення та реалізації
продукції.

Спробуємо проаналізувати розроблені методики комплексно-
го оцінювання організаційно-економічного розвитку підпри-
ємств, розпочинаючи з вітчизняних. Практично в основу всіх
прикладних методик аналізу та оцінювання ефективності розвит-
ку підприємств покладено результатний критерій (ефективність
підприємницької діяльності).

Об’єктом дослідження, як правило, є два види організаційно-
економічного розвитку підприємств — інтенсивний та екстенси-
вний. Виокремлення саме цих видів організаційно-економічного
розвитку проводилося на основі застосування принципів діалек-
тичної логіки та відображало закон «переходу кількісних власти-
востей у якісні».

Прикладом методик аналізу та оцінювання процесів організа-
ційно-економічного розвитку можна вважати метод збалансова-
них оціночних звітів (Balanced Scorecard чи BSC), розроблений у
середині 90-х років Р. Капланом та Д. Нортоном. Ця методика
призначена для аналізу ефективності функціонування підпри-
ємств протягом тривалих проміжків часу та використовує висо-
корівневі економічні параметри у поєднанні з традиційними фі-
нансовими показниками, що дає змогу точніше прогнозувати
довгостроковий успіх підприємства. Аналітичні коефіцієнти в
рамках методики мають назву оціночних індикаторів та сприя-
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ють управлінню вартістю бізнесу. Методика BSC визначає чоти-
ри перспективи підприємства, які дозволяють точніше визначити,
наскільки ближче підійшла компанія до досягнення своїх цільо-
вих орієнтирів, а саме:

1) споживча перспектива (як споживачі оцінюють діяльність
підприємства);

2) внутрішня перспектива (які бізнес-процеси можуть забез-
печити підприємству конкурентні переваги);

3) фінансова перспектива (як оцінюють бізнес власники);
4) навчальна перспектива (як досягти подальшого успіху).
Крім того, методика дає можливість оцінювати такі парамет-

ри розвитку підприємства, що безпосередньо не пов’язані з
його фінансовими результатами, наприклад, рівень професіо-
налізму співробітників чи гудвіл компанії за оцінкою спожи-
вачів.

Можливість і необхідність використання методики BSC оці-
нюється за такою матрицею (рис. 27.5):

ІНТЕРАКТИВНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ

Чи здатне підприєм-
ство функціонувати? Так Ні

Так Повний контроль
над діяльністю під-

приємства

Втрата запасу
господарської
стійкості
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ності

Втрата контролю над
підприємницькою ді-

яльністю

Рис. 27.5. Матриця оцінювання господарських ситуацій

На основі наведеної матриці виокремлюються чотири поля,
кожне з яких відрізняється рівнем контролю над підприємни-
цькою діяльністю, що визначає вимоги щодо системи показни-
ків. При використанні системи оціночних індикаторів повинні
виконуватися ряд умов: 1) на підприємстві повинна функціо-
нувати розвинута система інформаційних зв’язків; 2) організа-
ційна культура та філософія компанії мають бути враховані
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при створенні системи для конкретного підприємства; 3) сис-
тема оціночних індикаторів повинна бути пов’язана зі страте-
гією підприємства.

Загальну систему показників у розрізі окремих проекцій (фі-
нансової, маркетингової, внутрішньої та розвитку) наведено на
рис. 27.6.

Рис. 27.6. Система показників аналізу організаційно-
економічного розвитку згідно з методикою BSC

Використання цієї методики передбачає реалізацію такого ал-
горитму:

1. Визначення мети та цільових орієнтирів діяльності — чого
ми намагаємося досягти?

2. Підбір індикаторів для вимірювання стратегії розвитку під-
приємства (встановлення пріоритетів) — що важливіше?

3. Ідентифікація індикаторів — що ми повинні вимірювати?
4. Прогнозування результатів — що потрібно виміряти та змі-

нити?
5. Узгодження — кому це потрібно?
6. Планування наступних заходів — куди потрібно рухатися далі?
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Іншим прикладом аналізу розвитку підприємства на основі
його ринкової вартості може слугувати технологія Т. Коупленда,
Т. Коллера та Дж. Муррина, співробітників консалтингової групи
«МакКінсі». Технологія аналізу реалізує процесний підхід до ви-
вчення розвитку підприємства, основним критерієм при цьому є
ринкова вартість бізнесу. Причому показник вартості бізнесу на-
буває різних значень залежно від цільової основи розрахунку —
вартість для акціонерів, вартість для інвесторів, вартість для су-
спільства, вартість для кредиторів тощо. Методичну основу ви-
значення та аналізу вартості бізнесу (підприємства) створює пен-
таграма оцінки, наведена на рис. 27.7:

Рис. 27.7. Пентаграма визначення
можливостей структурної
перебудови організації

Для визначення вартості бізнесу використовуються традиційні
методики:

1. Модель дисконтованого грошового потоку, генерованого
єдиним об’єктом оцінювання — вартість підприємства визначається
на основі вартості його основної діяльності за вирахуванням суми
усіх зобов’язань. Вартість основної діяльності розраховується на
основі генерованого нею грошового потоку з урахуванням чинника
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зведення. Особливо корисною є технологія визначення «продовже-
ної вартості», тобто вартості після завершення прогнозного періоду,
яка фактично відбиває ефективність розвитку підприємства. Загаль-
ний алгоритм розрахунку має такий вигляд:

періоду опрогнозног закінчення після
потоку грошового вартість Зведена

періоду опрогнозног протягом
потоку грошового вартість Зведена

вапідприємст
Вартість

+

+=

2. Модель економічного прибутку — вартість підприємства
оцінюється на основі суми інвестованого капіталу з урахуванням
суми економічного прибутку від його використання. Величина
економічного прибутку формується у кожний період функціону-
вання капіталу в господарському обороті і служить вимірником
вартості, яку створює компанія за певний період у рамках своєї
діяльності:

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅

⋅=

капіталом някористуван на
витрати аженіСередньозв

капіталу  огоінвестован
істьрентабельн Чиста

капітал
ийІнвестован

прибуток
йЕкономічни

3. Модель оцінювання опціонів та інші.
У рамках цієї концепції для оцінки можливостей зростання

підприємства пропонується використовувати формулу Міллера—
Модільяні, що дає змогу визначати вартість перспектив зростан-
ня підприємства:

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

−
⋅⋅=

)1(зростання
Вартість

WACCWACC
WACCRnk ,  (27.2)

де k — частка чистого прибутку, інвестована у проекти, яка обу-
мовлює зростання; n — кількість років, протягом яких компанія
інвестує кошти у власне зростання; R — рентабельність інвесто-
ваного капіталу; WACC — середньозважені витрати на користу-
вання капіталом.

Згідно з цим підходом, якщо підприємство протягом тривало-
го періоду часу виявляє стійкі темпи зростання, що є вищим від
середніх по галузі, то воно має орієнтуватися на такі часові «го-
ризонти» (рис. 27.8):
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Рис. 27.8. Розвиток підприємства згідно
з концепцією вартості бізнесу

Кожен «горизонт» розвитку характеризується певною специ-
фікою оцінювання та аналізу, а головне — управлінням цими
процесами.

27.4. Загальні моделі розвитку
сучасних підприємств

Каталізатором розвитку вважаються внутрішні механізми під-
приємства, здатні забезпечити прогресивні зміни усієї соціально-
економічної системи. Таке визначення випливає з загальновідо-
мого принципу Паретто «20/80», згідно з яким тільки 20 % захо-
дів забезпечують 80 % результативної діяльності підприємств, а
всі інші є несуттєвими за критеріями результатної складової ефе-
ктивності. Отже, з цього випливає, що в кожній соціально-еконо-
мічній системі (будь-якого рівня) слід ідентифікувати ключові
(«критичні») точки, які даватимуть змогу навіть за незначних ви-
трат економічних ресурсів досягати значних результатів. З усієї
різноманітності таких «ключових точок» (механізмів, елементар-
них підсистем) лише деякі можна вважати генераторами розвит-
ку підприємства.
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Традиційно основою управління організаційно-економічним
розвитком підприємств вважаються методики стратегічного про-
гнозування, основними з яких є: 1) екстраполяція та інтерполя-
ція — прогнозування та аналіз розвитку підприємства на основі
виявлених у минулому тенденцій чи встановлених на майбутнє
цільових орієнтирів; 2) ресурсний, результатний та цільовий ме-
тоди — дослідження розвитку підприємства на базі наявних чи
потенційних можливостей (результатів) або формування цих мо-
жливостей на цільовій основі. На цій основі створено ряд мето-
дик прикладного характеру (SWOT, ABC, STEP, SPACE і т.д.),
які дають змогу з більшою чи меншою ймовірністю оцінювати,
аналізувати та управляти розвитком підприємств. Існуючі на сьо-
годні методики не дають змоги однозначно ідентифікувати
«ключові точки» підприємства, а орієнтовані на зовнішнє середо-
вище його господарювання. Така позиція не може вважатися тео-
ретично виваженою, оскільки навіть за наявності зовнішніх шан-
сів нема гарантій їх реалізації підприємством. Тому важливим є
внутрішній аналіз, що уможливить створення універсальних
практично придатних технологій управління організаційно-
економічним розвитком підприємницьких структур.

Існує методика управління розвитком підприємства на базі
системи функцій-завдань цільового характеру. У канонічній фо-
рмі таку функцію можна записати як змінну від двох аргументів:

);;();( .розв.розв nps WVVfWVf ⇒ , (27.3)

де V — сукупність умов (ендогенних та екзогенних чинників)
розвитку підприємства; Vs — множина можливих стійких станів
соціально-економічної системи; Vp — множина можливих бізнес-
процесів (операторів), які забезпечують перехід підприємства з
одного відносно стійкого стану до іншого; Wn — цільовий (бажа-
ний) стан соціально-економічної системи.

На основі такої функції виділяють три головні проблеми
управління розвитком підприємств:

1. Нечітко визначена множина можливих стійких станів соці-
ально-економічної системи чи окремої її складової (структурної,
технічної, соціальної тощо). Основна причина виникнення цієї
проблеми полягає в недостатньому рівні вивчення досвіду діяль-
ності підприємства, а також внутрішніх причинно-наслідкових
зв’язків. З метою подолання цієї проблеми рекомендується вико-
ристовувати нетрадиційні методи діагностики підприємства та
його господарської діяльності.

2. Не повністю ідентифікована множина бізнес-процесів (опе-
раторів), що переводять систему з одного стійкого стану в інший.
Наявність цієї проблеми викликана частково попередньою пози-
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цією, а частково недостатньою кваліфікацією менеджерів підпри-
ємства. Для розв’язання проблеми рекомендується залучати спе-
ціалізованих консультантів.

3. Неформалізована сукупність цільових (бажаних) станів
підприємства. Основна причина виникнення цієї проблеми ле-
жить у площині суб’єктивних економічних інтересів власників, а
також здібностей менеджерів підприємства (їх здатності форма-
лізувати невизначеність проблеми). Вирішення цієї проблеми по-
требує отримання консультативної підтримки та удосконалення
роботи з основними власниками-інвесторами.

На цій основі формується логічна модель розвитку підприємс-
тва, яка має такий вигляд:

>′′′′′′′′′< tktktktktktktktkt WUNPSSSZZW ,,,,,,,,,0 , (27.4)

де Wt0, Wtk — відповідно початковий та цільовий (бажаний) стан
соціально-економічної системи; k — індекс опорної точки стра-
тегічного періоду Т (при Т = 15, k = 1, 2, 3); tkZ ′  — планова (про-
гнозна) чисельність персоналу підприємства в опорних точках tk;

tkZ ′′  — обмеження по фінансових та інших видах дефіцитних ре-
сурсів; tkS ′  — прогнозні обсяги реалізації продукції (надання по-
слуг); tkS ′′  — цільові обмеження у вигляді мінімальних рівнів со-
ціальних цілей діяльності підприємства; tkS ′′′  — цільові
обмеження у вигляді мінімально прийнятних темпів зростання
ефективності діяльності; Рtk — сукупність розробок щодо техні-
ко-технологічного розвитку підприємства; Ntk — об’єктивно ви-
значені завдання щодо впровадження у виробництво нових виро-
бів, технологій (у tk опорних точках); U — критерії оцінювання
множини можливих станів підприємства та вибору найкращих із
них у опорних точках. Поняття «опорної точки» вживається як
синонім вищеописаного терміна «ключова (критична) точка».

Описана модель передбачає можливість заміни одних ресурсів
іншими. Межа взаємозамінюваності ресурсів визначається реа-
льно існуючими технологічними обмеженнями. Нижня межа ха-
рактеризується такою низкою ресурсів, що відповідає найпрос-
тішим технологіям виробництва, а верхня — рядом ресурсів,
який відповідає найпрогресивнішим (передовим) технологіям.

Із сучасних позицій стратегічного управління (відповідно до
концепції «життєвого циклу») пропонується управляти розвит-
ком підприємства з використанням таких основних стратегій:
розвиток товару; розвиток ринку; розвиток підприємства шляхом
диверсифікації; розвиток підприємства на базі інтеграції.

Вважається, що розвиток підприємства не може відбуватися
стабільно, зазвичай він супроводжується виникненням потрясінь



Розділ 7. Розвиток підприємства 707

і криз різного роду, подолання яких є основою для подальшого
розвитку. Згідно з цим підходом формується матриця розвитку
підприємства (рис. 27.9):

Рис. 27.9. Розвиток підприємства згідно
з концепцією «кризового розвитку»

Визначені фази розвитку підприємства з позицій управління
характеризуються ось чим:

1. Фаза 1 — «Розвиток на основі креативності». Розвиток під-
приємства на цій фазі забезпечується через створення нових про-
дуктів та освоєння нових ринків (сегментів) за таких умов:

 засновники-власники підприємства управляють компанією,
нехтуючи будь-якими правилами менеджменту, покладаючись на
власні можливості, витрачаючи всю свою енергію на розвиток
підприємства;

 взаємовідносини між співробітниками мають неформальний
характер, є динамічними, різнорідними та досить інтенсивними;
реалізуються не тільки на діловій, а й на особистій основі;

 обсяги робіт та тривалість робочого дня працівників мають
ненормований характер (нема компенсаційних виплат);
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 контроль за діяльністю підприємства відбувається на основі
суб’єктивних вражень, відчуттів, знань, професійної компетент-
ності виходячи з швидкої реакції ринку;

 практично всі співробітники беруть участь в управлінні
компанією.

Розвиток підприємства на основі описаних аспектів породжує пе-
вні проблеми, які виливаються у кризу лідерства, що характеризу-
ється: появою потреби в підприємця у нових знаннях, ускладненням
механізмів контролю та документообороту, невисокою ефективніс-
тю неформальних методів управління персоналом, підвищенням ви-
мог до економічної безпеки тощо. Подолання кризи лідерства мож-
ливе тільки через залучення висококваліфікованого менеджера, що
уможливить перехід підприємства у другу фазу розвитку.

2. Фаза 2 — «Розвиток через спрямованість». Для підприємств,
які перебувають на цій фазі розвитку, характерними є такі риси:

 запровадження повноцінного управлінського та фінансового
обліку;

 побудова організаційної структури підприємства на функціо-
нальній основі;

 формалізація процедур прийняття управлінських рішень, за-
провадження різних правил та методичних вказівок щодо вико-
нання робіт;

 формалізація взаємовідносин між співробітниками, що
сприяє створенню чіткої вертикалі влади;

 розподіл відповідальності за ефективність діяльності та на-
прями розвитку підприємства між працівниками різних рівнів
управління.

Розвиток підприємства на цій основі призводить до кризи авто-
номії, суть якої полягає в такому: зростання масштабів діяльності
знижує ефективність праці функціональних керівників, наростає
суперечливість управлінських рішень і невизначеність виконавців,
втрачаються мотиваційні стимули до продуктивної праці, склад-
ність погодження управлінських рішень з вищим керівництвом
знижує оперативність їх реалізації тощо. Подолання цієї кризи
розвитку відбувається, як правило, через делегування повноважень
на нижчі рівні управління.

3. Фаза 3 — «Розвиток на основі делегування». Розвиток під-
приємства на цій фазі супроводжується такими змінами:

 керівники нижчих рівнів управління отримують значні пов-
новаження та відповідальність;

 впроваджується та широко використовується система пре-
міювання за результатами діяльності;

 менеджери вищих рівнів управляють за відхиленнями, пе-
ріодично отримуючи стандартизовану звітність від своїх під-
леглих;
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 власники майже повністю усуваються від керування підпри-
ємством.

Результатом розвитку підприємства на цій стадії є криза конт-
ролю, яка полягає в тому, що: керівники втрачають контроль за
діяльністю підрозділів, керівники нижчих рівнів управляють
своїми підлеглими, не координуючи діяльність з іншими мене-
джерами, кожний структурний підрозділ починає працювати, ви-
ходячи з власних цільових орієнтирів, розвивається внутрішня
конкуренція між підрозділами тощо. Подолання кризи можливе
тільки на основі створення нових внутрішніх механізмів коорди-
нації та контролю за діяльністю підприємства.

4. Фаза 4 — «Розвиток через координацію». Діяльність підпри-
ємства, що перебуває на цій фазі, характеризується такими рисами:

 реорганізація діяльності з метою концентрації управлінсь-
ких функцій;

 встановлення єдиних стандартів звітності, планування та
управління;

 створення спеціалізованих підрозділів, основною метою
яких є контроль за функціонуванням організації;

 ряд загальних функцій централізується;
 для підвищення мотивації персоналу використовуються ме-

тоди участі в капіталі підприємства.
Результатом розвитку на цій основі є криза взаєморозуміння,

яка зводиться до таких процесів: виникнення суперечностей між
менеджерами різних рівнів, формальні управлінські дії почина-
ють домінувати над розв’язанням конкретних проблем, створена
бюрократична система починає функціонувати незалежно від
змін зовнішнього середовища тощо. Подолання цієї кризи відбу-
вається шляхом розвитку методів внутрішнього співробітництва
та зовнішньої кооперації.

5. Фаза 5 — «Розвиток через співробітництво». Підприємство
у цій фазі розвивається завдяки таким змінам:

 активно застосовуються матричні методи побудови органі-
заційних структур;

 поглиблюється співробітництво між працівниками різних
функціональних сфер та ієрархічних рівнів управління;

 скорочується чисельність менеджерів вищого рівня з одно-
часним зростанням чисельності керівників середнього та нижчо-
го рівнів;

 система мотивації спрямована на підтримання групової ро-
боти, ініціативності та новаторства.

Через це виникає наступна криза, яка є основою для подаль-
шого розвитку підприємства.

За методикою управління вартістю підприємства, розробле-
ною в компанії МакКінсі, визначаються три горизонти його



Економіка підприємства710

розвитку. Проведені фахівцями цієї компанії дослідження
найуспішніших фірм, які мали високі щорічні темпи зростання
протягом тривалого періоду (5—15 років), свідчать що всі во-
ни спочатку належали до малих підприємств. Організації саме
такого типу продемонстрували зростання власної ринкової ва-
ртості з нуля до одного мільярда доларів США за один рік.
Згідно з рейтингом міжнародної компанії МакКінсі виокрем-
лено 46 підприємств такого типу, з них 36 американських та 10
європейських. Основними з них є компанії «Amazon.com»,
«America Online», «AT&T Universal», «Dreamworks»,
«Gateway», «Reebok» та інші.

Кожен горизонт розвитку, що має бути в центрі уваги мене-
джерів, відрізняється від інших за рядом параметрів:

 Горизонт 1 — «Розвиток освоєних напрямів діяльності,
що генерують основну частку прибутку». Підприємства, які
перебувають на цьому етапі, мають достатній потенціал розви-
тку, однак функція прибутковості (результатності чи ефектив-
ності) їх діяльності вирівнюється і перетворюється в горизон-
тальну лінію, навіть у разі високоефективного управління
бізнесом (рис. 27.10).

Рис. 27.10. Розвиток підприємства на першому горизонті згідно
з концепцією, розробленою фахівцями компанії МакКінсі

 Горизонт 2 — «Створення нових напрямів бізнесу». Підпри-
ємства цього «горизонту» розвитку основні зусилля та ресурси у
найближчій перспективі спрямовують на створення та ефективну
реалізацію нових альтернатив розвитку високоприбуткового біз-
несу, але, скоріше за все, стануть стабільно прибутковими тільки
у середньостроковій перспективі (рис. 27.11)
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Рис. 27.11. Розвиток підприємства на другому горизонті згідно
з концепцією, розробленою фахівцями компанії МакКінсі

 Горизонт 3 — «Формування реальних перспектив майбут-
нього розвитку». Підприємства цього «горизонту» розвитку зно-
ву входять у сферу створення нового бізнесу, але основний ак-
цент при цьому робиться на забезпечення досяжності потенцій-
них можливостей. Проте тільки окремі підприємства цього «го-
ризонту» будуть успішними (ефективно функціонуватимуть) у
довгостроковій перспективі, а більшість із них зазвичай «спов-
зає» на один із попередніх «горизонтів розвитку» (рис. 27.12).

Рис. 27.12. Розвиток підприємства на третьому горизонті згідно
з концепцією, розробленою фахівцями компанії МакКінсі

Кожен із зазначених «горизонтів» дає віддачу протягом різного
часу. На думку фахівців компанії МакКінсі, небезпечно обмежувати
зусилля менеджерів тільки одним горизонтом. Мета управління
підприємством із застосуванням концепції «горизонтів розвитку»
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полягає в забезпеченні збалансованого розвитку підприємства на
всіх трьох горизонтах, незалежно від рівня їх «зрілості».

На цій основі виокремлюють шість моделей розвитку підпри-
ємства (таблиця 27.2):

Таблиця 27.2
МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Назва моделі
Графічна інтерпретація

 — стабільний горизонт розвитку
 — нестабільний горизонт розвитку

Коротка
характеристика

Оборонна
модель

0

Ефективність
діяльності

3 5 10 Роки

Горизонт
1

Горизонт 2
Горизонт 3

розвитку основних
напрямів діяльності
підприємства зава-
жають серйозні
проблеми чи воно
взагалі перебуває на
межі занепаду. Крім
того, підприємство
не формує нових
напрямів діяльності.
Нема довго-
строкових перспек-
тив діяльності

Модель
«втрата права
на розвиток»

0

Ефективність
діяльності

3 5 10 Роки

Горизонт
1

Горизонт 2
Горизонт 3

надмірна зосере-
дженість мене-
джерів на майбут-
ньому розвитку,
що призводить до
занепаду основної
діяльності

Модель
«бізнес види-
хається»

0

Ефективність
діяльності

3 5 10 Роки

Горизонт
1

Горизонт 2
Горизонт 3

надмірна зосере-
дженість мене-
джерів на основ-
них видах
діяльності, що
призводить до
втрати майбутніх
перспектив і мож-
ливостей
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Закінчення табл. 27.2

Назва моделі
Графічна інтерпретація

 — стабільний горизонт розвитку
 — нестабільний горизонт розвитку

Коротка
характеристика

Модель
«захоплення
винахідницт-
вом майбут-

нього»

0

Ефективність
діяльності

3 5 10 Роки

Горизонт
1

Горизонт 2
Горизонт 3

головна увага ме-
неджерів підпри-
ємства приділя-
ється розвитку
нового бізнесу.
Через це занепа-
дають основні ви-
ди діяльності та
стає неможливим
фінансування но-
вих проектів

Модель «гене-
рування ідей
за відсутності
нового бізне-

су»

0

Ефективність
діяльності

3 5 10 Роки

Горизонт
1

Горизонт 2
Горизонт 3

більшість реаль-
них довгостроко-
вих можливостей
розвитку підпри-
ємства не може
бути реалізована
менеджерами

Модель
«неспромож-
ність реалізу-

вати
потенціал»

0

Ефективність
діяльності

3 5 10 Роки

Горизонт
1

Горизонт 2
Горизонт 3

розвиток підпри-
ємства не спрямо-
ваний на досяг-
нення
довгострокової
ефективності

Рівень нестабільності горизонтів розвитку підприємства фахі-
вці компанії МакКінсі пропонують оцінювати за відповідними
категоріями.

Горизонт 1 оцінюється за такими показниками:
 достатність прибутку, отриманого від основних напрямів ді-

яльності підприємства задля забезпечення розвитку;
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 тенденція зміни прибутковості діяльності підприємства та
цільова орієнтація на її зростання;

 конкурентоспроможність підприємства за критерієм витрат;
 рівень стійкості показників операційної ефективності;
 ринкова частка підприємства та рівень її стабільності;
 захищеність компанії від господарських ризиків (появи но-

вих конкурентів, зміни законодавства, науково-технічного про-
гресу тощо).

Горизонт 2 оцінюється за такими показниками:
 доступність нових напрямів діяльності, які за рівнем прибут-

ковості (дохідності) зіставні з основними напрямами;
 тенденції розвитку нових (цільових) сфер бізнесу;
 частка інвестицій у розвиток нових напрямів бізнесу в їх за-

гальному обсязі;
 оцінка фондовим ринком досягнутих результатів підприємс-

тва (рівень «довір’я» інвесторів);
 кількість нових конкурентів, що з’являються чи аналогічно

орієнтовані на цільові для підприємства сфери бізнесу.
Горизонт 3 оцінюється за такими показниками:
 кількість фінансових ресурсів, що направляється на розроб-

лення та осмислення можливих сценаріїв розвитку підприємства;
 розмір портфеля реальних опціонів підприємства задля удо-

сконалення освоєних та розвитку нових напрямів діяльності;
 перелік ключових цільових пріоритетів бізнес-процесів під-

приємства;
 ефективність реалізації нових напрямів діяльності;
 рівень формалізації нових напрямів діяльності підприємства.

Питання для самоконтролю:

27.1. Сутнісна характеристика, роль і значення розвитку
підприємства.
27.2. Генезис поняття «розвиток підприємства».
27.3. Видові прояви процесів розвитку на підприємстві.
27.4. Зміст основних теорій розвитку підприємства.
27.5. Методичні інструменти аналізу процесів розвитку на
підприємстві.
27.6. Суть методу збалансованих оціночних звітів (BSC).
27.7. Розвиток підприємства згідно з концепцією вартості
бізнесу.
27.8. Особливості розвитку підприємства згідно з концеп-
цією «кризового розвитку».
27.9. Особливості управління підприємством на основі
концепції «горизонтів розвитку».
27.10. Сучасні моделі розвитку підприємства.
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Тема 28

ТРАНСФОРМАЦІЯ
ТА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові
поняття
і терміни

▪ трансформація підприємств;
▪ реінжиніринг бізнес-процесів;
▪ процес створення вартості;
▪ збалансована система індикаторів бізнесу;
▪ концепції управління трансформацією;
▪ збалансована система показників;
▪ структура виробництва;
▪ реструктуризація підприємств;
▪ форми і види реструктуризації;
▪ етапи (порядок) реструктуризації;
▪ можливі варіанти реструктуризації;
▪ бізнес-план реструктуризації;
▪ санація суб’єктів господарювання;
▪ модель процесу фінансового оздоровлення;
▪ проект санації;
▪ бізнес-план фінансового оздоровлення;
▪ техніко-економічне обґрунтування санації.

28.1. Характеристика, принципи
та методичні засади  трансформації
підприємств і об’єднань

Глобалізація економіки, що відбувається в останні де-
сятиріччя, вимагає від менеджерів підприємств застосування су-
часних методів управління організаційними структурними змі-
нами, розвитку лідерства і навчання, використання новітніх
інформаційних технологій, інновацій. Для забезпечення такого
розвитку компанії необхідно змінити типові принципи управлін-
ня на нові та ефективно управляти внутрішніми змінами — транс-
формацією.

Трансформація компаній та об’єднань — це реалізація ком-
плексних змін, що включають базові цінності та установки щодо
методів управління і функціонування суб’єктів господарювання.
Результатом трансформації є досягнення якісно нового рівня ре-
зультативності діяльності й управління бізнесом у динамічному
конкурентному зовнішньому середовищі.

Чинниками, що спонукають підприємства до змін, є:
 інформаційна економіка та поширення телекомунікаційних

технологій;
 глобалізаційні процеси діяльності підприємств;
 швидкі зміни вимог споживачів до асортименту та характе-

ристик продукції;
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 нові вимоги до якості (стандарти в суспільстві) продукції,
виробничих та обслуговуючих процесів;

 створення нових можливостей для розвитку бізнесу.
Принципово важливим для підприємства є питання щодо його

спроможності протистояти змінам зовнішнього середовища. Під-
приємство повинно здійснювати постійний моніторинг основних
компонентів навколишнього середовища і робити висновки сто-
совно своїх потреб у змінах. Як правило, серед цих компонентів
виділяють:

 економічні (наприклад, глобалізація ринку та (або) його ре-
гіональна диференціація);

 техніко-технологічні (швидке поширення нових технологій,
устаткування);

 інноваційно-інформаційні (рух інновацій та інформаційно-
го забезпечення);

 політико-правові (зміни у законодавстві);
 соціально-культурні (демографічні зрушення, зміни в сис-

темі цінностей);
 фізико-екологічні (кліматичні умови, навантаження на еко-

систему).
Успіх трансформації прямо пропорційний якості стратегії змін

і готовності до них. Методологія трансформації підприємств
включає певні види робіт і за суттю є структурованим взаємо-
зв’язком стратегій для переведення компанії з теперішнього ста-
ну в бажаний. Трансформацію компанії можна трактувати як
процес інжинірингу (моделювання) зміни підприємства від нині-
шнього стану до бажаного. Основні складові трансформації міс-
тять ряд концепцій, що використовуються при проведенні гли-
бинних змін на підприємстві. Серед них найважливіші такі:

 реінжиніринг бізнес-процесів;
 вдосконалення бізнес-процесів;
 тотальне управління якістю;
 концепція «шести сігм»;
 збалансована система індикаторів ведення бізнесу;
 система «двадцяти ключів»;
 управління, спрямоване на створення доданої вартості.

Проект трансформації має відповідати на запитання, що має
зробити підприємство за такими напрямами:

 розвиток концептуального бачення перспектив його розви-
тку та стратегії;

 створення необхідної (бажаної) бізнес-культури;
 інтегрування та підвищення ефективності ведення бізнесу;
 розвиток бізнес-процесів

Обґрунтування місії, цілей і стратегії розвитку передбачає
розроблення плану трансформації, в якому визначаються основні
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результати стратегічно визначеного стану. При цьому основними
пунктами плану є:

 культура підприємства (норми, положення, цінності людей,
залучених у бізнес-процеси);

 організація бізнес-процесів (послідовність дій, що трансфо-
рмують ресурси в результати, задаючи напрям діяльності підпри-
ємства, створюючи ресурси для його функціонування і споживної
вартості);

 технології трансформації підприємства у стратегічно ви-
значений стан і забезпечення ефективного функціонування біз-
нес-процесів.

Створення бізнес-культури на підприємстві полягає в спро-
можності її підтримувати процес трансформації, який базується
на певному рівні знань, мотивації, здібностей персоналу. Ство-
рення необхідної бізнес-культури є процесом її формування на
засадах компетенцій (знання, стосунки, вміння), що необхідні для
трансформації підприємства. Культура підтримується та зберіга-
ється встановленими принципами управління, алгоритмами при-
йняття рішень, системою оцінювання та мотивації праці. Страте-
гія змін у бізнес-культурі посідає друге місце за впливом на
процес трансформації підприємств. При проведенні трансформа-
ції бізнес-культури часто використовується «система двадцяти
ключів». В її основі — зосередження уваги керівництва на два-
дцяти основних аспектах формування і підтримки бізнес-
культури (рис. 28.1). Поліпшення одного з ключів (досягнення
п’яти рівнів) веде до радикальних змін на підприємстві, проте
найкращий результат досягається у тому разі, коли зміни всіх
ключів відбуваються одночасно.

Розвиток бізнес-процесів безпосередньо спрямований на за-
безпечення ефективності і підтримки бізнесу. Насамперед ідеться

про поетапне впровадження на підприємстві
автоматизованих систем управління (у випад-
ку доведення їх економічної доцільності), що
дасть змогу істотно поліпшити документообіг,

проводити моніторинг функціонування основних і функціональ-
них процесів, своєчасно виявляти кризові явища. Однією з мето-
дологій трансформації, що відображає найглибший процес змін, є
реінжиніринг бізнес-процесів (РПБ), які являють собою будь-яку
діяльність або сукупність видів діяльності, що має вхідний про-
дукт, додає вартість до нього та забезпечує вихідний продукт для
внутрішнього або зовнішнього споживача — фундаментальне
переосмислення та радикальний редизайн бізнес-процесів для за-
безпечення суттєвих поліпшень у якості виконання. В цьому
процесі використовуються організаційні ресурси для забезпечен-
ня відповідного результату. Архітектура процесів підпорядкована

Активізація
розвитку

бізнес-процесів
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логіці створення доданої вартості споживачу. Визначення РБП
зазвичай містять три стрижневі характеристики: «істотне вдос-
коналення», «радикальне перепроектування» та «нові бізнес-
процеси». Саме розкриття змісту ключових слів приводить до ро-
зуміння суті реінжинірингу.

1 — раціональна організація; 2 — оптимізація системи управління цілями; 3 — ро-
бота колективу з упровадження інновацій; 4 — скорочення запасів і часу на виконання
замовлень; 5 — швидкий перехід виробництва до випуску нової продукції; 6 — виробничий
функціонально-вартісний аналіз; 7 — безмоніторинговий виробничий процес; 8 — спі-
льне виробництво; 9 — експлуатаційна надійність обладнання; 10 — контроль часу та
дисципліна; 11 — ефективна система управління якістю; 12 — управління постачальни-
ками; 13 — усунення нераціональних втрат; 14 — стимулювання працівників до впрова-
дження інновацій; 15 — універсальність навичок і перехресне навчання; 16 — гнучке
планування виробництва; 17 — контроль продуктивності; 18 — використання сучасних
інформаційних систем; 19 — раціональне використання енергії та матеріалів; 20 — оці-
нювання передових та наявних на підприємстві технологій

Рис. 28.1. Основні аспекти формування
і підтримки бізнес-культури

Істотне вдосконалення — це не просто поліпшення певного
параметра діяльності підприємства або поліпшення роботи окремої
ланки організації на визначений відсоток. Це якісний перехід до но-
вого рівня ефективності бізнесу на засадах здійснення прориву.



Розділ 7. Розвиток підприємства 719

Радикальне перетворення означає звернення до першопри-
чин. У цьому випадку реінжиніринг — це новий радикальний
підхід до виконання робіт у процесі функціонування компанії.

Третє ключове слово у визначенні — «нові бізнес-процеси»,
під яким розуміють групу взаємозалежних завдань, у результаті
виконання яких створюється цінність для споживача. Рушійною
силою реінжинірингу є розуміння потреб клієнта підприємства,
тобто погляд на діяльність підприємства з позиції споживача. Та-
кий підхід дуже часто приводить до проектування цілком нових
процесів, які раніше не здійснювались в організації. Основною
метою РБП вважається забезпечення виживання підприємства в
екстремальній ситуації, різке прискорення його реакції на зміни у
вимогах споживачів.

Цілями РБП є:
 суттєве підвищення ступеня задоволення споживача; орієн-

тація на його теперішні і майбутні потреби;
 радикальне скорочення тривалості виробничого циклу, до-

корінне зменшення кількості процесів та їх вартості, значне зни-
ження витрат часу на виконання функцій;

 істотне поліпшення процесу управління якістю;
 підвищення ролі рішень та ініціативи кожного окремого

працівника, організація групової роботи;
 значне зниження кількості працівників;
 забезпечення прискореного впровадження технологічних і

організаційних інновацій;
 забезпечення адаптації підприємства до функціонування в

умовах інформаційного суспільства і «суспільства знань».
Проект з реінжинірингу бізнесу, як правило, включає чотири

етапи, а саме:
1) розроблення «образу» майбутнього підприємства: на цьому

етапі підприємство формує концепцію (сценарій) того, як варто
розвивати бізнес для виконання місії та досягнення стратегічних
цілей;

2) аналіз стану нинішнього бізнесу: проводиться комплексне
дослідження підприємства і складаються схеми бізнес-процесів
його функціонування у цей час;

3) розроблення нового бізнесу: розробляються і тестуються
нові і (або) змінені процеси і підтримуюча їх інформаційна сис-
тема;

4) впровадження нового бізнесу: на цьому етапі здійснюється
реалізація нового проекту.

Є різноманітні методології РБП, які перебувають у діапазоні
від найзагальніших до глибоко структурованих підходів, що ба-
зуються на детальному аналізі і широкому використанні докуме-
нтації щодо нинішніх процесів. Окремі методики створено на за-
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садах поєднання аналітичного й інтуїтивного підходів у рамках
узагальненої методології уявлення нового проекту, інші — на си-
стемному підході, що використовує інструменти процесного мо-
делювання і дає змогу врахувати міжфункціональні і міжоргані-
заційні взаємодії. Але всі вони підпорядковані певній логіці
побудови, мають спільні напрями та послідовність.

Метою трансформації в окремих випадках може бути ство-
рення саморегульованої організації (Agile Enterprise) — це під-
приємство, процеси якого здатні забезпечити ефективну реакцію
на швидкі та непередбачувані зміни. Досягнення компанією са-
морегулювання передбачає два етапи:

 визначення критичних бізнес-процесів;
 перетворення їх у процеси, що саморегулюються (agile

business processes).
Вдосконалення процесів (ведення бізнесу), які за силою впли-

ву посідають третє місце у процесі трансформації, фокусується
на стратегіях компанії, але при цьому має враховуватися праг-
нення та спроможність персоналу до досягнення обґрунтованої
кінцевої мети.

Value-Based Management (VBM — найадекватніший переклад
цього терміна — управління, націлене на створення вартості) —
концепція управління, спрямована на якісне поліпшення стратегіч-
них і оперативних рішень на всіх структурних рівнях компанії за
рахунок концентрації зусиль персоналу, що приймають рішення, на
ключових факторах вартості. З усієї безлічі альтернативних цільо-
вих функцій у рамках концепції VBM вибирається максимізація
вартості компанії. Вартість же компанії визначається її дисконто-
ваними майбутніми грошовими потоками, і нова вартість створю-
ється лише тоді, коли компанії одержують таку віддачу від інвесто-
ваного капіталу, що перевищує витрати на його залучення. Для
оцінювання віддачі від інвестованого в компанію капіталу виділя-
ються основні фактори, що впливають на вартість компанії, які
обов’язково повинні враховуватися в показнику, що відбиває ство-
рення вартості — витрати на власний і позиковий капітал і доходи,
які генеруються наявними активами (при цьому дохід може виража-
тися в різних формах: прибуток, грошовий потік тощо). У 80-х –
90-х роках ХХ ст. з’явився цілий ряд показників (на основі деяких з
них виникли навіть системи управління: наприклад, EVA і EVA-
based management), що відбивають процес створення вартості. Оріє-
нтація менеджменту на створення вартості має на увазі наявність
інструментів, які дають змогу визначати характер і ступінь впливу
того або іншого рішення на кінцеву результативність діяльності і як
похідну — добробут акціонерів.

В інформаційній економіці, що базується на системах управ-
ління, спрямованих у компаніях — світових лідерах, принципи
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ієрархії і функцій повною мірою не використовуються. На сучас-
ному етапі вважається, що ефективнішою є процесна або мере-
жоподібна будова системи управління.

У цьому зв’язку Річард Ноллан і Давид Кроссон виділяють два-
дцять принципів конкурентоспроможної практики управління біз-
несом в інформаційній економіці. Вони можуть бути взяті за основу
в процесі трансформації компанії. До них належать такі принципи:

1) лідерства: топ-менеджер формулює і координує «бачення»
компанії і відіграє провідну роль у визначенні цілей і стратегії;

2) ефективного контролю: кількість підлеглих визначається
не фізичною спроможністю контролюючої особи керувати підле-
глими, а наявністю ресурсів;

3) орієнтації на кінцеві результати: контролюються тільки
кінцеві результати;

4) заохочення (винагороди): залежить від якості виконання;
5) кваліфікації персоналу: всі співробітники працюють як єди-

ний колектив «фахівців зі знаннями»;
6) створення доданої вартості: діяльність усього персоналу і

всі операції в компанії повинні бути cпрямовані на створення
споживної доданої вартості;

7) цільового управління інформацією: всі співробітники мають
відкритий доступ до релевантної інформації;

8) координації інформаційних потоків: досягається завдяки по-
стійному, раціональному й ефективному обміну інформацією, пер-
сонал працює у систематично оновлюваному інформаційному прос-
торі, який дає змогу передбачити проблеми і запобігти їх наслідкам;

9) динамічного балансу інтересів стейкхолдерів: підтримуєть-
ся баланс інтересів акціонерів, споживачів, персоналу;

10) процесної та проектної організації виконання завдань: ро-
бота здійснюється через процеси (проекти) і виконується члена-
ми команди, призначення яких визначається їхнім досвідом, не-
обхідним для досягнення цілей проекту;

11) «архітектоніки»: топ-менеджер формує таку структуру, яка
б сприяла функціонуванню самостійних команд;

12) орієнтації на стратегічний розвиток: підпорядкування
стратегічним інтересам споживача;

13) командної єдності персоналу: команди формуються лідера-
ми, які мотивують членів команди «компенсаційними пакетами»
із метою задіяти кваліфікованих співробітників для досягнення
мети проекту;

14) результативних комунікацій: на засадах швидких і конкре-
тних телекомунікації та мінімуму формальних зустрічей;

15) альтернативності управлінських рішень: повноваження з
розподілу ресурсів постійно аналізуються і делегуються тим, хто
приймає найефективніші рішення;
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16) узгодженості маркетингового та фінансового циклів:
прийняття рішень про розподіл ресурсів відбувається в режимі
реального часу (маркетинговий рік) замість прив’язки до фінан-
сового року;

17) моніторингу систем мотивації персоналу з критерієм ре-
зультативності;

18) своєчасного вирішення конфліктів: конфлікти компанії зі
споживачами, персоналом, власниками, постачальниками розв’язує
вище керівництво компанії, залучення третьої сторони — виняток;

19) управління можливостями (потенціалом): менеджмент,
орієнтований на можливості, які на глобальному ринку швидко
змінюються;

20) рамкових обмежень: рамки організації обмежені, а мережа
взаємозв’язків компанії постійно змінюється (створення галузе-
вих кластерів, стратегічних альянсів тощо).

Практика свідчить, що точкове поліпшення або часткове
впровадження одного з принципів управління дає щонайбільше
десятивідсотковий ефект. Впровадження всієї системи принципів
управління інформаційною економікою у практику ведення біз-
несу дає десятикратне покращання. Приміром, система, що від-
слідковує досягнення цільового поліпшення споживних власти-
востей товару, забезпечує компанії збільшення прибутку як
мінімум на 10 %. Повне ж упровадження принципу створення
доданої вартості — десятиразове збільшення прибутку.

Основні форми трансформації наведено в табл. 28.1.
Традиційно системи оцінювання результатів діяльності бу-

дуються на фінансових індикаторах. Більшість із них ґрунтува-
лась на моделі показників «Рентабельність
капіталу» (ROI-model), запропонованій Дю-
поном на початку XX сторіччя. Ця модель
фінансових індикаторів добре працює доти,
доки вони охоплюють більшість робіт зі

створення вартості. Але в міру того як капітал усе більше інвес-
тується в технології, в удосконалення взаємодії і взаємозв’язків
у бізнесі, які не можуть бути оцінені у традиційній фінансовій
моделі, наприклад такі як якість сервісу, підвищення лояльності
до торговельної марки тощо, цей підхід стає усе менш ефектив-
ним. Підприємства використовують нові системи індикаторів
оцінювання не тільки тому, що вони дають змогу сфокусуватися
на короткострокових фінансових результатах, але й тому, що
вони ідентифікують вартість нематеріальних активів і конкурен-
тних переваг. В останні роки досить часто має місце критика
традиційних фінансових показників, джерелом яких є система
бухгалтерського обліку і фінансової звітності, як основа для
прийняття управлінських рішень.

Збалансована
система

індикаторів
бізнесу
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Ця критика спрямована на ретроспективний (історичний) ха-
рактер цих показників, що значно зменшує їх цінність для при-
йняття стратегічних управлінських рішень. Неодноразово було
помічено, що керівники часто відмовляються вкладати кошти у
довгостроковий розвиток підприємства, оскільки це погіршує по-
точні результати діяльності. Звичайно, така практика не може за-
безпечити підприємству довгострокове економічне зростання і
стабільність. Незважаючи на те, що ідеї стратегічного управління
усе активніше реалізуються у практиці корпоративного менедж-
менту, управлінські рішення традиційно базуються більшою мі-
рою на фінансових показниках, ніж на нефінансових (немонетар-
них), хоча останні менш штучні і не менш важливі. Протягом 70–
90-х років ХХ ст. ряд дослідників намагалися розв’язати цю про-
блему. Результати проведених досліджень привели до появи кон-
цепції збалансованої системи показників — Balanced Scorecard
(BSC).

Концепція BSC вигідно відрізняється від інших ідей тим, що
фінансові і нефінансові індикатори інтегруються з урахуванням
причинно-наслідкових зв’язків між результатними показниками і
ключовими факторами, під впливом яких вони формуються.

28.2. Реструктуризація бізнесу: особливості,
основні форми та види

Основою стабільного розвитку національної еконо-
міки та нарощування її потенціалу є активна структурна полі-
тика, яка вважається стрижневим елементом загальної страте-
гії розвитку суб’єктів господарювання і в цілому суспільного
виробництва. Забезпечення конкурентоспроможності націона-
льної економіки базується на конкурентних перевагах підпри-
ємств, що здійснюють успішний бізнес. Сучасним ринковим
інструментом підвищення конкурентоспроможності та резуль-
тативності діяльності підприємств є реструктуризація, яку в
загальному вигляді можна визначити як їх адаптацію до функ-
ціонування в умовах, які постійно змінюються, що зумовлює
необхідність трансформації організаційно-правових форм,
структур, їх систем менеджменту та принципів взаємодії з кон-
трагентами і державою.

Реструктуризація означає пристосування структури ресурсів,
що використовує підприємство, до нових цін і умов, а також змі-
ну параметрів виробництва відповідно до існуючих на ринку ви-
мог. Реструктуризація, як правило, включає організаційні зміни
на підприємствах, що часто виражаються в їх поділі на дрібніші
суб’єкти підприємницької діяльності. У процесі реструктуризації
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також змінюються цілі підприємства, здійснюється організаційна
перебудова, відбувається поділ активів, переглядаються ринки та
оптимізуються ресурси.

Реструктуризацію підприємства також можна визначити як
комплекс організаційно-економічних і правових заходів, спрямо-
ваних на зміну структури підприємства, його системи управлін-
ня, форми власності, організаційно-правової форми, що дають
змогу забезпечити ефективне використання потенціалу підпри-
ємства і спрямовані на збільшення його ринкової вартості. Рест-
руктуризація забезпечує зняття суперечностей між вимогами ри-
нку і застарілою логікою управління підприємством.

Процес підготовки реструктуризації починається з моменту
усвідомлення менеджерами підприємства її необхідності, показ-
никами чого можуть стати:

 кризовий стан і можливість банкрутства підприємства;
 необхідність зміни (розширення) сфери діяльності;
 падіння обсягів продажу продукції;
 збільшення накладних витрат;
 погіршення перебігу виробничого процесу;
 погіршення основних економічних показників порівняно з

конкурентами або вдалими, з погляду керівництва, періодами ді-
яльності підприємства;

 відсутність системи врахування ринкових змін при розроб-
ленні і просуванні продукції підприємства тощо.

Характер та особливості реструктуризаційних процесів значною
мірою залежать від форми і виду реструктуризації (рис. 28.2).

Реструктуризація підприємства має дві основні цілі:
 впродовж короткого періоду забезпечити виживання під-

приємства;
 відновити конкурентоспроможність підприємства на трива-

лий час.
Відповідно до цих цілей виділяють дві взаємопов’язані форми

реструктуризації: оперативну і стратегічну.
У перебігу оперативної реструктуризації розв’язуються два

головні завдання: забезпечення ліквідності й суттєве поліп-
шення результатів діяльності підприємства. Комплекс заходів
оперативної реструктуризації містить передусім дії зі знижен-
ня всіх видів витрат (без будь-яких суттєвих інвестицій) і
швидкого збільшення збуту та обігу. Серед цих заходів, як
правило, виділяють такі:

 оперативне зниження дебіторської заборгованості;
 зменшення запасів оборотних фондів шляхом виявлення і

реалізації (ліквідації) зайвих запасів (у тому числі запасів допо-
міжних матеріалів); усунення матеріальних втрат, пошук дешев-
ших джерел матеріального постачання;
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 відмова (продаж) від пайової участі в інших підприємствах
і організаціях після попереднього аналізу їх ефективності;

 скорочення основних фондів шляхом вияву і реалізації (лі-
квідації) зайвого обладнання, транспортних засобів тощо;

 суворе оцінювання і припинення процесів інвестування,
крім життєво необхідних для підприємства та обґрунтованих з
позицій розвитку ринку;

 відмова від збиткових видів діяльності, звільнення від зай-
вих активів та соціальної інфраструктури;

 скорочення чисельності працівників.

Реструктуризація підприємства
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Рис. 28.2. Основні види і форми реструктуризації

Оперативна реструктуризація здійснюється в короткостроко-
вому періоді (3–4 місяці), коли підприємство не може розрахову-
вати на зовнішні джерела фінансової допомоги і розв’язує питан-
ня підвищення своєї ліквідності передовсім за рахунок внут-
рішніх резервів.

Більшість українських підприємств, що вже має досвід прове-
дення реструктуризації або приступає до цих процесів, починає з
оперативної реструктуризації, яка має санаційний характер, і
спрямована на виведення підприємства з кризового стану, забез-
печення певного рівня його прибутковості, спроможність генеру-
вати грошові потоки за умов відсутності суттєвих інвестицій.
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Якщо процес перетворення буде зупинено після завершення
оперативної реструктуризації, то підприємство через деякий час
може знов опинитися у кризовому стані, який, як правило, зумо-
влений не одним, а багатьма чинниками. Їх тим більше, чим зна-
чнішим є запізнювання дій менеджерів щодо зміни типу госпо-
дарської системи. Реалізація програми стратегічної реструктури-
зації ставить за мету створення адекватних умов усередині під-
приємства для досягнення ним своїх стратегічних цілей. Суттє-
вою особливістю цього виду реструктуризації на відміну від опе-
ративної є те, що вона:

 здійснюється в значно триваліші строки, ніж оперативна;
 базується на попередньо розроблених корпоративній та фу-

нкціональних стратегіях;
 потребує суттєвих капіталовкладень.

Стратегічна реструктуризація забезпечує довготермінову
конкурентоспроможність, для досягнення якої необхідне ви-
значення стратегічної мети підприємства, розроблення страте-
гічної концепції розвитку, а також напрямів і інструментів ре-
алізації цієї мети. При здійсненні стратегічної реструктуризації
все починається з визначення місії компанії, що дає змогу об-
ґрунтувати її існування, напрям розвитку, сферу та специфіку
діяльності.

Стратегічна реструктуризація може передбачати такі дії:
 диверсифікація виробництва та вихід на нові ринки збуту;
 технічне переозброєння та впровадження нових технологій;
 сертифікація виробництва і продукції;
 реструктуризація організаційної структури підприємства;
 підвищення кваліфікації персоналу.

Санаційна, або відновна, реструктуризація застосовується, ко-
ли підприємство перебуває у передкризовому або кризовому ста-
ні, основними ознаками якого можуть бути:

 погіршення ринкових позицій;
 наявність значних запасів готової продукції;
 зростання кредиторської заборгованості.

Основними напрямами реструктуризаційних дій у цій ситуації є:
 скорочення ресурсів, які використовуються підприємством;
 вихід із нерентабельних ринків;
 відмова від нерентабельної продукції, сфер діяльності, ор-

ганізаційних одиниць;
 зменшення фізичних обсягів/розмірів.

Адаптаційна, або прогресивна, реструктуризація здійснюється
за відсутності кризових явищ, але в разі виникнення негативних
тенденцій з метою їх подолання та адаптації підприємства до но-
вих ринкових умов. Ознаками необхідності проведення цього ви-
ду реструктуризації є:
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 зниження загальної ефективності господарювання;
 вичерпання ринкового потенціалу;
 відсталість порівняно зі світовими стандартами;
 наявність перспектив для роботи на інших ринках;
 недостатня ефективність управління.

Випереджаюча реструктуризація здійснюється на підприємст-
вах, які передбачають можливість зміни умов функціонування
(виникнення нових або підсилення наявних конкурентів, впрова-
дження сучасних технологій, виникнення нових або втрата осво-
єних ринків) і прагнуть поліпшити свої конкурентні позиції. Ха-
рактерними рисами такої реструктуризації є створення страте-
гічних альянсів, купівля-продаж окремих видів діяльності (струк-
турних одиниць, бізнес-одиниць) тощо.

Якщо розглядати види реструктуризації залежно від її об’єкта,
то вони мають такі відмінності. Техніко-технологічне реструкту-
рування охоплює модернізацію або заміну застарілих основних
фондів, впровадження нових технологічних процесів, інвесту-
вання заходів, спрямованих на краще використання виробничих
потужностей та інших ресурсів підприємства. Закриття (ліквіда-
ція) підрозділів і, навіть, підприємств може розглядатися як скла-
дова такого виду реструктуризації. Ширше визначення техніко-
технологічної реструктуризації може включати регіональне пе-
реміщення виробничих потужностей для використання певних
стратегічних переваг, які проявляються в нижчому рівні оплати
праці, вищій кваліфікації персоналу, перспективному ринку,
кращій інфраструктурі та інших чинниках, які можна використа-
ти у разі зміни місця розташування бізнесу. Цей вид реструкту-
ризації суттєво не збільшує ефективність господарювання, якщо
він не супроводжується додатковими змінами в організації, ме-
неджменті, розробленням маркетингової і товарної політики, а
також без впровадження політики стимулювання конкуренто-
спроможності виробництва.

Необхідність у фінансовій реструктуризації виникає, оскільки
більшість вітчизняних підприємств мають велику заборгованість,
що виникла внаслідок ризикованої кредитної політики, макро-
економічної нестабільності, кризи неплатежів у національній
економіці. Фінансова реструктуризація передбачає оптимізацію
структури капіталу підприємств (зміну структури пасивів), що
досягається, насамперед, переоформленням боргових зобов’язань
(сплата на виплат, списання виплат). Крім того, під час фінансо-
вої реструктуризації розв’язуються завдання з ліквідації субсиді-
ювання, підвищення фінансової автономії, використання переваг
цінних паперів, залучення іноземного капіталу.

Фінансова реструктуризація може передбачати відстрочення
погашення заборгованості, зниження процентної ставки по ній,
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визначення вигіднішої схеми її погашення, використання інших
прийомів поліпшення фінансового стану, наприклад, конверта-
цію заборгованості або її частки у цінні папери підприємства. В
окремих випадках підприємство проводить дії з отримання від
кредиторів нових позик, кредитів або гарантій.

Управлінська або організаційна реструктуризація охоплює за-
ходи з удосконалення або зміни організаційної структури підпри-
ємства, адаптації персоналу для роботи в нових економічних
умовах. Ці зміни часто є важливішими, ніж модернізація основ-
них активів. Успішне проникнення на нові ринки вимагає не ли-
ше відповідної ефективності виробництва, але й приділення ува-
ги якості, обслуговуванню, інноваціям, продуктовій диферен-
ціації і ринковій сегментації. Основними аспектами організацій-
ної реструктуризації є:

 реорганізація підприємства на базі його децентралізації,
створення центрів відповідальності (бізнес-одиниць);

 запровадження нових методів управління;
 організація нових (у тому числі міжнародних) представ-

ництв з продажу і маркетингу;
 оптимізація чисельності працівників;
 навчання і перекваліфікація персоналу;
 розроблення і впровадження схем підвищення мотивації

праці.
Незадовільні результати від реструктуризації часто відобра-

жають неадекватну увагу саме до управлінських і організаційних
аспектів трансформації підприємств.

Правова реструктуризація полягає у зміні організаційно-
правового статусу підприємства, що полегшує здійснення всіх
інших напрямів реформування підприємства.

Реструктуризаційні заходи можуть здійснюватися за неодна-
кових умов, спрямовуватися на різні результати за допомогою
будь-яких інструментів у певні часові інтервали і з різними ре-
сурсами. Тому комплексна реструктуризація потрібна й економі-
чно доцільна лише в окремих випадках. Природа і ступінь необ-
хідної реструктуризації залежать від характеру проблем під-
приємства. Іноді вона потребує лише фінансової або так званої
обмеженої реструктуризації для відновлення економічної і техніч-
ної життєздатності. При цьому підприємство встановлює для
себе певні стандарти (орієнтири), які є кінцевою метою реалізації
такого типу його реформування. Коли проблеми підприємства
суттєвіші, тоді воно потребує «всебічної» реструктуризації, яка
охоплює розроблення нової продуктової, трудової, технічної і
технологічної політики, зміни у менеджменті, організації тощо.
Реструктурування підприємства триває у більшості випадків до
трьох років.
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28.3. Особливості розроблення
та реалізації проекту реструктуризації

Реструктуризація підприємства є складною пробле-
мою, методологія розв’язання якої передбачає використання як
стандартних методів ситуаційного, організаційно-управлінсь-
кого, виробничо-господарського, фінансово-економічного, кадро-
вого аналізу, організаційного проектування, так і відносно нових
інструментів, у тому числі й тих, які раніше не використовували-
ся при реорганізації підприємств. До них слід віднести методи
проектного управління, функціонально-вартісного аналізу, тота-
льного управління якістю, реінжинірингу бізнес-процесів тощо.
Підхід до підприємства як до складної системи визначає комплекс-
ність і системність методів, що використовуються при його реструк-
туризації.

З практичного погляду проблема реструктуризації підприємс-
тва розв’язується на основі використання багатьох моделей, тео-
рій і дисциплін, у рамках структурованого процесу, два перші
етапи якого включають проведення повної діагностики підпри-
ємства та розроблення концепції його реструктуризації. Отримані
дані є основою для прийняття рішень на третьому етапі, який пе-
редбачає розроблення програми реструктуризації. Четвертий етап
безпосередньо пов’язаний з реалізацією програми (рис. 28.3).

На рис. 28.4 наведено принципову модель здійснення рест-
руктуризації, а в табл. 28.2 — коротку характеристику елемен-
тів моделі.

Етап діагностики пов’язаний з виявом і оцінюванням усіх ос-
новних характеристик підприємства, описом його структури, ос-
новних функцій і цілей, наявних обмежень, взаємозв’язків, фі-
нансового стану і включає проведення ситуаційного, організа-
ційно-управлінського, фінансово-економічного, виробничо-гос-
подарського аналізу, оцінювання кадрового потенціалу та визна-
чення ринкової вартості бізнесу.

Ситуаційний аналіз призначений для оцінювання ситуації, в
якій перебуває підприємство, тобто місця, яке воно посідає в
теперішньому бізнес-просторі, основних факторів, що впливають
на його функціонування, а також укрупнених характеристик його
діяльності.

Організаційно-управлінський аналіз являє собою дослід-
ницьку діяльність, спрямовану на вивчення системи цілей
підприємства, стратегій їх досягнення, організаційної структу-
ри управління, специфіки управлінських процесів та ор-
ганізаційної культури.
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1. Попереднє формулювання
концепції та місії підприємства,

стратегічної мети

2. Оцінювання зовнішнього
конкурентного середовища

3. Комплексна діагностика
підприємства

4. Аналіз «проблемного поля» та виділення ключових проблем

5. Визначення шляхів розв’язання проблем

11. Розподіл
ресурсів

6. Виділення
пріоритетних
напрямів
діяльності

13. Розроблення і захист першочергових проектів

14. Вибір і фіксація стратегії та програми реформування

9. Оцінювання
джерел
ресурсів

7. Прогноз, аналіз та
оцінювання варіан-
тів реструктуризації

8. Розроблення прог-
рами і бізнес-плану
реструктуризації

10. Виділення
першочергових

проектів

12. Форму-
вання команд
проектів

Рис. 28.4. Принципова модель здійснення
реструктуризації підприємства
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Таблиця 28.2
ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕМЕНТІВ МОДЕЛІ
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Елемент моделі Характеристика

Визначення цілей розвитку і кри-
теріїв їх досягнення

відбувається формування цілей з урахуванням
внутрішніх і зовнішніх умов господарювання,
визначаються перспективні стратегії розвитку
організації

Оцінювання зовнішнього конку-
рентного середовища

здійснюється SWOT-аналіз, аналіз стратегічної
позиції, сегментів ринку, конкуренції, позиціо-
нування

Комплексна діагностика підпри-
ємства

використовуються методи ситуаційного, орга-
нізаційного-економічного аналізу, аналізу ви-
робничо-господарського і фінансового стану
підприємства

Аналіз «проблемного поля» і виді-
лення ключових проблем

проводиться аналіз цілей і стратегій, будуються
і досліджуються «дерево цілей» і відповідне
«дерево завдань і рішень», виявляються найва-
жливіші стрижневі завдання і проблеми

Визначення шляхів розв’язання
проблем

уточнюються, деталізуються та досліджуються
«дерева» цілей, завдань і рішень, на основі яких
здійснюється оцінювання потенційних можли-
востей підприємства з конкретизацією у вигля-
ді комплексу можливих проектів

Виділення пріоритетних напрямів
діяльності

на основі досліджених раніше потенціальних
можливостей, шляхів розв’язання проблем про-
водиться ранжування і встановлення ієрархії
проблем, завдань і проектів

Прогноз, аналіз і оцінювання аль-
тернативних варіантів реструкту-
ризації підприємства

проводиться оцінювання сценаріїв розвитку
альтернативних варіантів реструктуризації

Розроблення програми і бізнес-
плану реструктуризації

розробляються програма і бізнес-плани реструк-
туризації різного ступеня деталізації

Оцінювання джерел ресурсів оцінюються джерела і ресурси, необхідні для
реалізації планів реструктуризації, передусім
фінансові і трудові

Виділення першочергових проек-
тів

здійснюється ранжування проектів за їх важли-
вістю

Розподіл ресурсів наявні і прогнозні ресурси розподіляються від-
повідно до пріоритетів проектів

Формування команд організується команда проекту, тобто група
людей, що будуть реально здійснювати рестру-
ктуризацію

Розроблення і захист першочерго-
вих проектів

виокремлюються і обґрунтовуються найпріори-
тетніші проекти

Вибір і затвердження стратегій і
програми реструктуризації

уточнюються стратегії і цілі реструктуризації
відповідно до розроблених першочергових
проектів;
проведене оцінювання і заходи документуються
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Фінансово-економічний аналіз орієнтований на оцінювання
фінансового стану, фінансових результатів та ефективності дія-
льності підприємства. Він дає змогу виявити напрями й обме-
ження фінансового розвитку і реструктуризації фінансової полі-
тики. Метою аналізу виробничо-господарської діяльності є
оцінювання рівня ефективності застосування виробничих ресур-
сів для виробництва і реалізації продукції, виявлення ефективно-
сті операційної діяльності підприємства. Аналіз кадрового потен-
ціалу підприємства у процесі його реструктуризації орієнтований
на виявлення резервів колективу, структури індивідуально-
психологічних і соціальних якостей персоналу, управлінських
факторів. Оцінювання ринкової вартості є завершальним етапом
підготовки підприємства до реструктуризації.

Розроблення концепції реструктуризації (другий етап) є склад-
ним процесом, у якому доводитися брати участь керівникам підпри-
ємств. У цій роботі дослідження проводяться з використанням ос-
новних положень стратегічного менеджменту і маркетингу. Метою
етапу є створення низки стратегій реструктуризації, тобто чітких
стратегічних дій з реорганізації видів діяльності, які є на підприєм-
стві, виражених у термінах: «закрити», «контролювати», «утримува-
ти», «виділити в окреме підприємство», «розширити», «створити
новий бізнес», «розробити продукт». Для найперспективніших під-
розділів розробляються бізнес-плани.

Основна особливість цього етапу підготовки реструктуризації
полягає в тому, що менеджери здійснюють роботу передовсім не
з кількісними, а з якісними категоріями, такими як «бачення» та
«місія підприємства», «критичні чинники успіху», «корпоративні
цілі і стратегії», «сегменти ринку», «бізнес-процеси», «портрет
підприємства», «модель нинішнього бізнесу», «стратегічний про-
дукт», «проектні ситуації», «ідеї проектів».

Отже, концепція реструктуризації підприємств спрямована на
розроблення добре узгодженої програми дій, яка в сукупності
підвищить вірогідність того, що життєздатна частина бізнесу
зможе вижити.

Для ефективного проведення реструктуризації необхідне роз-
роблення комплексної програми, яка має синтезувати результати
аналітичної роботи і на їх основі чітко сформулювати завдання,
шляхи, способи, умови досягнення поставлених цілей, майбутні
заходи, ресурси та їх джерела. Подолавши на перших двох етапах
складність отримання інформації про можливості кризової ситу-
ації на підприємстві, створивши концепцію реструктуризації, на
третьому етапі приступають до розроблення програми реструк-
туризації.

Можливі розділи програми — мета і зміст робіт, загальна ха-
рактеристика підприємства, аналіз фінансово-господарського
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стану, аналіз товарних ринків і кон’юнктури продукції, план рес-
труктуризації активів, план реструктуризації пасивів, план рефо-
рмування системи управління, приблизний календарний план за-
ходів, фінансовий план, оцінювання ризиків, контроль за вико-
нанням.

Реструктуризація здійснюється на основі бізнес-плану або йо-
го різновиду — організаційного проекту, що являє собою форма-
лізований опис моделі розвитку підприємства відповідно до об-
раних цілей його реформування. Якість розробленого бізнес-
плану багато в чому визначає успіх реструктуризації підприємст-
ва. Цей документ включає формалізацію стратегії і тактики здій-
снення, виділення перспективних цілей у рамках проекту, меха-
нізмів їх досягнення і ресурсного забезпечення. Затверджений
бізнес-план конкретизується у вигляді плану реструктуризації, в
якому уточнюється система заходів, що забезпечує досягнення
цілей, їх зміст, збалансованість ресурсів, обсяги, методи, послі-
довність і терміни виконання робіт у рамках проекту реструкту-
ризації.

Структура бізнес-плану реструктуризації істотно залежить від
сфери діяльності підприємства, перспектив його розвитку. Уза-
гальнено бізнес-план реструктуризації може мати такі розділи:

1. Загальна характеристика підприємства та його фінансового
стану: назва підприємства, дані про його реєстрацію, підпорядко-
ваність, місія та види діяльності, організаційно-правовий статус,
форма власності, організаційна структура, показники фінансово-
го стану (коефіцієнти ліквідності, платоспроможності, фінансової
стійкості, оборотності капіталу, рівня дебіторської заборгованос-
ті, прибутковості, рентабельності).

2. Основні параметри проекту бізнес-плану: обґрунтування
варіанта реструктуризації, розрахунок загального обсягу фінан-
сових ресурсів, термін реалізації плану, термін погашення інвес-
тованого капіталу, фінансові результати реалізації плану (чиста
теперішня вартість, внутрішня норма дохідності, термін окупнос-
ті проекту).

3. Заходи щодо відновлення платоспроможності і підтримки
ефективної господарської діяльності (заходи технічного, органі-
заційно-економічного характеру та фінансові кошти, необхідні
для їх проведення).

4. Ринок і конкуренція (характеристика галузі, перспективи її
розвитку, ринкові сегменти, покупці, перелік основних конкурен-
тів та їх конкурентні переваги, стратегія виживання на ринку, те-
нденції та очікувані зміни на основних ринках).

5. Маркетингова діяльність підприємства (стратегія маркетин-
гу, канали розподілу, стратегія продажу, характеристика та аналіз
каналів збуту, життєвий цикл продукту, дослідження і розробки).
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6. План виробництва та його ресурсне забезпечення (виробни-
ча програма підприємства, обсяг реалізації продукції, потреба в
основних фондах, оборотних коштах, персоналі, інвестиційних
ресурсах).

7. Фінансовий план (прогноз фінансових результатів, розраху-
нок обсягів додаткових інвестицій, обґрунтування джерел фінан-
сування, складання прогнозного балансу, розрахунок фінансових
коефіцієнтів). Цей розділ займає одну з вирішальних позицій сто-
совно вибору того чи іншого варіанта фінансового оздоровлення
підприємства.

8. Обґрунтування сценаріїв подолання найбільш імовірних ри-
зиків у процесі проведення фінансового оздоровлення підприєм-
ства.

Традиційнішою формою проектування процесів реструктури-
зації є організаційний проект, який може розроблятися як альтер-
натива або як доповнення бізнес-плану. Він може бути частиною
загального проекту реструктуризації та орієнтуватися передусім
на реорганізацію організаційної структури підприємства.

Організація управління проектом реструктуризації передбачає
виконання таких дій, як планування, фінансування, створення
команд, підготовка проекту до запуску.

Одним із варіантів реструктуризації може бути санація (фі-
нансове оздоровлення) суб’єктів господарювання

Слово «санація» походить від латинського «sanare», що озна-
чає оздоровлення або одужання. За «фінансово-кредитним» аспе-

ктом це поняття треба трактувати як систему
заходів, що проводяться для запобігання банк-
рутству промислових, торгових, банківських

підприємств (організацій) і спрямовувати на їх майбутнє відро-
дження.

В економічній літературі трапляється і ширше трактування
поняття санації як суми всіх розрахованих на стратегічну перспе-

ктиву заходів організаційного, виробничого,
фінансового та соціально-економічного харак-
теру, які використовуються, з одного боку, для
подолання неліквідності та усунення капіта-
льних збитків, а з другого — для відновлення

рентабельності, продуктивності праці та інновацій, які забезпе-
чили б прибутковість і життєздатність підприємства у довгостро-
ковому періоді.

Отже, санація — це комплекс послідовних взаємозв’язаних
заходів фінансово-економічного, виробничо-технічного, органі-
заційного, соціального характеру, спрямованих на виведення
суб’єкта господарювання з кризи і відновлення або досягнення
ним прибутковості та конкурентоспроможності.

Загальна
характеристика

Структурні
елементи санації

(фінансового
оздоровлення)
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Загальновідома модель фінансового оздоровлення підпри-
ємства передбачає послідовне здійснення відповідних заходів
(рис. 28.5).

Рис. 28.5. Класична модель процесу
фінансового оздоровлення підприємства
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Процес фінансового оздоровлення починається з виявлення та
аналізу причин фінансової кризи. Проведення такого аналізу дає
змогу або прийняти рішення стосовно доцільності проведення
санації, або, якщо це зробити неможливо, щодо повної ліквідації
суб’єкта господарювання.

За проведення процесу санації необхідно визначити її цілі
та стратегію. На підставі обґрунтованої стратегії розробляється
система санаційних заходів, формується програма і проект
плану санації. На кінцевому етапі здійснюється реалізація цьо-
го плану.

Оцінювання фінансового стану підприємства та причин фі-
нансової кризи згідно з класичною моделлю санації дає змогу
зробити висновок про доцільність чи недоцільність санації цієї
господарської одиниці. Якщо виробничий потенціал підприємст-
ва зруйновано, капітал втрачено, структура балансу незадовільна,
то приймається рішення про консервацію та ліквідацію суб’єкта
господарювання.

У тому разі, коли підприємство має реальну можливість від-
новити платоспроможність, ліквідність і прибутковість, має до-
статньо підготовлений управлінський персонал, ринки збуту то-
варів, а виробництво продукції відповідає пріоритетним
напрямам економіки країни, приймається рішення про проведен-
ня санації.

Окремим і дуже важливим аналітичним блоком у класичній
моделі є формування стратегічних цілей і тактики проведення
санації. Стратегія — це узагальнена модель дій, необхідних для
досягнення поставлених цілей через координацію та розподіл ре-
сурсів компанії. Кінцева мета санаційної стратегії полягає в дося-
гненні довгострокових конкурентних переваг, які б забезпечили
компанії високий рівень рентабельності, а суть самої стратегії —
у виборі найліпших варіантів розвитку фірми та в оптимізації по-
літики капіталовкладень.

Відповідно до вибраної стратегії розробляється програма са-
нації, тобто система взаємопов’язаних заходів, спрямованих на
вихід підприємства з кризи. Вона формується на підставі компле-
ксного вивчення причин фінансової кризи, аналізу внутрішніх
резервів, висновків про можливості залучення капіталу та страте-
гічних завдань санації.

Наступним елементом класичної моделі оздоровлення є про-
ект санації, який розробляється на базі санаційної програми і міс-
тить техніко-економічне обґрунтування санації, розрахунок обся-
гів фінансових ресурсів, необхідних для досягнення стратегічних
цілей, конкретні графіки та методи мобілізації фінансового капі-
талу, строки освоєння інвестицій та їх окупності, оцінку ефекти-
вності санаційних заходів, а також прогнозовані результати ви-
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конання проекту. Проект фінансового оздоровлення доцільно
розробляти в кількох варіантах.

Для відбору варіанта фінансового оздоровлення пропонують-
ся такі критерії (проранжовані за рівнем значущості):

1) максимальна прибутковість у поєднанні з мінімальними ви-
тратами;

2) ризик неповернення вкладів;
3) способи стягнення наявної дебіторської заборгованості та

варіанти списання кредиторських довго- і короткострокових зо-
бов’язань;

4) підготовленість персоналу до запропонованих змін;
5) можливості швидкого виходу на реальні та потенційні рин-

ки збуту;
6) конкурентоспроможна продукція та її частка в загальному

обсязі продукції;
7) гарантії соціального захисту персоналу;
8) можливі позитивні (негативні) екологічні наслідки реаліза-

ції цього варіанта проекту фінансового оздоровлення.
Важливим компонентом санаційного процесу є координація та

контроль за якістю реалізації запланованих заходів. Контролюючі
органи повинні своєчасно виявляти й використовувати нові сана-
ційні резерви, а також приймати об’єктивні кваліфіковані рішення
щодо подолання можливих перешкод за здійснення оздоровчих
заходів. Дійову допомогу тут може надати оперативний санацій-
ний контроль, який поєднує інформаційну і контрольну функції.
Завданням санаційного контролю є ідентифікація оперативних ре-
зультатів та підготовка проектів рішень щодо використання вияв-
лених резервів і подолання додаткових перешкод.

Обґрунтування санаційного процесу для кожного окремого
суб’єкта господарювання можна зробити у вигляді плану фінан-
сового оздоровлення, бізнес-плану, техніко-економічного обґру-
нтування. Стандартної форми та структури такого плану нема,
але будь-яка його форма потребує наявності вірогідної базової
інформації.

Беручи загалом, проект санації може мати таку структуру:
1. Загальна характеристика підприємства:
• фактичний фінансовий стан підприємства (фактичний обсяг

реалізованої продукції, прибуток, заборгованість, коефіцієнт пла-
тоспроможності та ліквідності);

• аналіз причин, унаслідок яких підприємство потрапило у
скрутне фінансове становище;

• перспективи виходу з цього стану.
2. План фінансового оздоровлення:
• виробнича програма на найближчі роки (найменування про-

дукції, кількість, вартість);
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• баланс грошових доходів і витрат (сума необхідної допомо-
ги в розрізі окремих джерел показується окремо);

• розрахунок ефективності заходів, спрямованих на оздоров-
лення підприємства.

3. Прогнозовані кінцеві результати реалізації проекту.
План фінансового оздоровлення може бути складений у формі

бізнес-плану. Такий бізнес-план спрямований на відновлення
платоспроможності і досягнення ефективної діяльності з ураху-
ванням наданої державної підтримки для проведення санаційних
заходів.

Бізнес-план фінансового оздоровлення може мати такі розді-
ли: загальна характеристика підприємства та його фінансовий
стан; основні параметри проекту бізнес-плану; заходи для відно-
влення платоспроможності та підтримки ефективної господарсь-
кої діяльності; ринок і конкуренція; маркетинговий план; план
виробництва та його ресурсне забезпечення; фінансовий план;
сценарії подолання найбільш імовірних ризиків у процесі прове-
дення фінансового оздоровлення підприємства.

Для визначення підприємств, які потребують державної фі-
нансової підтримки, необхідно проводити державну експертизу
санаційних проектів.

Розподіл державних фінансових коштів, визначення строків і
порядку їх виділення та повернення залежить від низки чинників,
а саме:

• ефективності санаційних проектів;
• потреби у фінансових коштах;
• строку окупності й повернення коштів;
• пріоритетності напрямів структурної перебудови економіки.
Державну підтримку доцільно надавати передовсім:
• підприємствам, продукцію яких можна реалізовувати на

споживчому ринку;
• підприємствам, які забезпечують обороноздатність і безпеку

держави;
• підприємствам, характер виробництва яких пов’язаний із

міжнародними нормами щодо техніки безпеки та екології (під-
приємства енергетичного атомного комплексу, виробництво ра-
діоактивних матеріалів, зброї тощо);

• перспективним підприємствам, які необхідні для техно-
логічної перебудови виробництва (створення й розвиток мереж
зв’язку, інформаційних систем, сучасних транспортних сис-
тем);

• підприємствам, які випускають конкурентоспроможну, ім-
портозамінну та експортну продукцію;

• підприємствам, які забезпечують випуск енергозберігаючої
техніки та освоєння нових прогресивних технологій, зростання
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продуктивності праці, поліпшення умов праці і підвищення еко-
логічності виробництва;

• підприємствам, які забезпечують створення умов для активі-
зації інноваційно-інвестиційної діяльності;

• підприємствам із широкими кооперованими внутрішньога-
лузевими та міжрегіональними зв’язками.

Наявність техніко-економічного обґрунтування (ТЕО)
санації підприємства має бути неодмінною умовою для надан-
ня державної підтримки. ТЕО може мати різноманітну струк-
туру, але, як правило, складається з таких розділів: загальні
положення; характеристика підприємства; попит на продукцію
та аналіз ринку; забезпеченість ресурсами і джерела їх попов-
нення; основні технічні рішення щодо перепрофілювання під-
приємства (реконструкція, технічне переозброєння); персонал і
продуктивність праці; кошторис витрат на будівництво (рекон-
струкцію, технічне переозброєння); собівартість продукції;
оцінювання ефективності заходів для санації підприємства;
основні техніко-економічні показники підприємства, що підля-
гає санації; фінансове та економічне оцінювання санації; ви-
сновки та рекомендації.

Обсяг санаційних коштів (Іс) для оздоровлення фінансового
стану неплатоспроможного підприємства можна розрахувати за
формулою:

Іс = В – (Р + Д), (28.1)

де В — необхідна загальна сума витрат на здійснення санаційних
заходів, які забезпечують рентабельну роботу неплатоспромож-
ного підприємства; Р — обсяг внутрішніх резервів неплатоспро-
можного підприємства, що його використано для фінансового
оздоровлення; Д — обсяги фінансової допомоги з боку інших
підприємств, які заінтересовані у рентабельному функціонуванні
неплатоспроможного підприємства.

Мобілізацію внутрішніх резервів можна здійснити за рахунок
реалізації продукції за нижчими цінами; скорочення дебіторської
заборгованості; продажу зайвого устаткування, інших товарно-
матеріальних цінностей; здавання в оренду приміщень, устатку-
вання тощо.

Фінансову допомогу можуть здійснити три групи підпри-
ємств: партнери по кооперованих зв’язках; підприємства (холди-
нги), які володіють контрольним пакетом акцій неплатоспромо-
жного підприємства; кредитори, які впевнені у позитивних
наслідках фінансового оздоровлення неплатоспроможного під-
приємства.
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Доцільність (ефективність) санаційних програм розвитку під-
приємства зазвичай визначають за економічними показниками,
наведеними в табл. 28.3.

Таблиця 28.3
ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ

ДОЦІЛЬНОСТІ САНАЦІЙНИХ ПРОГРАМ
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Рівень критерію або тенденції, за якими здійснюється
санаційна програма підприємства за варіантамиПоказник

оптимальним прийнятним безперспективним

Виробництво
і прибуток

Індекс обсягу виробни-
цтва в натуральному
виразі

дорівнює
одиниці або
більший

менший за
одиницю,
але більший
за середньо-
галузевий
показник

менший за се-
редньогалузе-
вий показник

Індекс динаміки цін на
продукцію

менший за ін-
декс інфляції

дорівнює ін-
дексу інфляції

більший за
індекс інфляції

Співвідношення індек-
сів динаміки обсягу ре-
алізації (обсягу прода-
жу) і витрат на вироб-
ництво продукції

>1 1 <1

Співвідношення індек-
сів динаміки ФОП (фо-
нду оплати праці) та
обсягу реалізації (обся-
гу продажу)

<1 1 >1

Співвідношення індексу
середньої заробітної пла-
ти та індексу інфляції

>1 1 <1

Співвідношення індек-
сів обсягу випуску про-
дукції в натуральному
виразі (або в незмінних
цінах) і динаміки чисе-
льності персоналу

>1 1 <1

Співвідношення частки
прибутку, яка направ-
ляється на розвиток
виробництва в базово-
му та розрахунковому
періодах (у порівнян-
них цінах)

>1 1 <1
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Закінчення табл. 28.3

Рівень критерію або тенденції, за якими здійснюється
санаційна програма підприємства за варіантамиПоказник

оптимальним прийнятним безперспективним

Імпорт
Відношення частки ім-
портозамінної продук-
ції у загальному обсязі
продукції підприємства
до середньогалузевого
показника

>1 > 0 0

Конкурентоспромож-
ність на внутрішньому
і зовнішньому ринках
Відношення частки
експортної продукції у
загальному обсязі ви-
робництва підприємст-
ва до середньогалузе-
вого показника

>1 > 0 0

Співвідношення індек-
су обсягів продажу у
вартісному виразі та
аналогічного галузево-
го показника

>1 1 <1

Питання для самоконтролю:

28.1. Характеристика, принципи та методичні засади
трансформації підприємств і об’єднань.
28.2. Реінжиніринг бізнес-процесів: суть, ключові характе-
ристики та цілі.
28.3. Суть збалансованої системи індикаторів бізнесу.
28.4. Основні концепції управління трансформацією.
28.5. Сутнісно-змістова характеристика реструктуризації
підприємств (організацій).
28.6. Основні форми й види реструктуризації підприємств
(організацій), що здійснюється в окремих галузях народно-
го господарства України.
28.7. Аналітичне оцінювання техніко-економічної та фі-
нансової ситуації в процесі обґрунтування форм, видів і
ступеня реструктуризації суб’єктів господарювання.
28.8. Практика здійснення та ефективність реструктуриза-
ції підприємств (організацій) і структурної перебудови
окремих галузей народного господарства України.
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28.9. Сутність санації (фінансового оздоровлення) суб’єк-
тів господарювання.
28.10. Класична модель процесу фінансового оздоровлення
підприємств та організацій.
28.11. Програми та проекти санації суб’єктів господарю-
вання.
28.12. Бізнес-план фінансового оздоровлення підприємства
(організації) та його типові розділи.
28.13. Структура техніко-економічного обґрунтування
(ТЕО) санації того чи того підприємства (організації).
28.14. Економічна ефективність здійснення санаційних
програм розвитку підприємств та організацій.
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Тема 29

ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ПІДПРИЄМСТВА

Ключові
поняття
і терміни

▪ аудит (контроль, моніторинг) БП;
▪ безперервне поліпшення бізнес-процесів (стратегія «кай-
зен», або «маленьких кроків»);
▪ бенчмаркінг процесу;
▪ вихід (продукт);
▪ власник БП;
▪ вхід БП;
▪ декомпозиція;
▪ зовнішнє середовище процесу;
▪ інтерфейс БП;
▪ мережа бізнес-процесів;
▪ нотація IDEF0;
▪ перепроектування процесу (концентроване поліпшення);
▪ потік БП;
▪ реінжиніринг бізнес-процесів;
▪ ресурс БП.

29.1. Процесний підхід
до управління підприємством

Історично першим сформувався функціональний підхід
до організації управління. Він приносив очікувані результати за
умов індустріального суспільства, що ґрунтувалося на масовому
виробництві. Однак в умовах становлення інформаційного суспіль-
ства він перестав забезпечувати ефективність функціонування орга-
нізації через такі притаманні йому характеристики: відсутність сти-
мулів у окремих частин організації для досягнення загальнокорпо-
ративних цілей; значне спотворення інформації під час її переда-
вання в межах організації; постійні конфлікти між окремими під-
розділами; надто вузька спеціалізація окремих співробітників.

З цього погляду процесно-орієнтований підхід створює під-
ґрунтя для якісного розвитку бізнесу і є одним із перспективних
на сьогодні напрямів забезпечення конкурентоспроможності під-
приємства. Це не лише спосіб опису діяльності підприємства, але
й високоефективний інструмент управління.

Процесний підхід до управління ґрунтується на таких базових
парадигмах:

1) тотальне управління якістю (TQM);
2) управління процесом шляхом його поділу на елементи

(субпроцеси, операції, процедури);
3) управління за результатами, тобто визначення на кожному

рівні корпоративної ієрархії цільових показників, за якими оці-
нюється ефективність окремих бізнес-процесів та діяльності під-
приємств у цілому.
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Цілями впровадження процесного управління можуть бути:
• усунення наявних проблем чи мінімізація їх впливу на ре-

зультати діяльності підприємства;
• уніфікація та стандартизація подібних процесів у різних під-

розділах підприємства;
• покращання корпоративної культури, системи цінностей,

розвиток командного духу;
• створення оптимального середовища для впровадження об-

лікового та аналітичного програмного забезпечення;
• усунення дублювання функцій у підрозділах та інші.
На відміну від функціонального підходу (табл. 29.1), за допо-

могою якого здійснюється управління багатьма часто безпосере-
дньо не пов’язаними функціями одного центру витрат, задіяних у
різних типах бізнес-процесів, за процесного підходу функції різ-
них центрів витрат досліджуються з позиції їх спільного викори-
стання в бізнес-процесах.

В основі ефективності застосування процесного підходу ле-
жить виділення бізнес-процесів (БП), від яких залежить організа-
ція планування і координація робіт всередині ланцюгів створення
доданої вартості, розподіл матеріальних і фінансових ресурсів,
врешті-решт досягнення стратегічних цілей підприємства.

Таблиця 29.1
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСНОГО

ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ

Функціональний підхід
до управління: Процесний підхід до управління:

• функціональна ієрархія спотворює і
сповільнює розвиток бізнесу;
• орієнтація керівників на збільшення
чисельності персоналу й ускладнення
організаційної структури;
• вузька спеціалізація окремих спів-
робітників і підрозділів;
• слабке делегування повноважень і
відповідальності, ускладнення систе-
ми узгоджень;
• зниження ефективності орієнтації
діяльності підрозділів на кінцевий
результат

• скорочення залежності процесів
від функціональної ієрархії («пря-
мі» бізнес-процеси);
• орієнтація керівників на способи
досягнення результату в рамках бі-
знесу, а не на управління ієрархією;
• максимальне використання квалі-
фікації співробітників;
• делегування повноважень і відпо-
відальності в рамках процесу;
• орієнтація співробітників і під-
розділів на кінцевий результат;
• усунення проблем на «стиках»
між підрозділами

Однак процесний підхід не є протилежністю функціонально-
го. За нього зберігається поділ внутрішнього середовища компа-
нії на функціональні сфери, кожна з яких може розглядатись як
укрупнений бізнес-процес. Тому процесний підхід є наслідком
еволюційного розвитку функціонального підходу.



Розділ 7. Розвиток підприємства 747

Етапи впровадження процесного управління (в загальному ви-
гляді):

етап 1 — підготовчий (коригування і синхронізація цілей, де-
талізація планів, строків, контрольних точок, створення команди,
ідентифікація найпроблемніших ділянок процесів підприємства);

етап 2 — моделювання БП і оргструктури «як є»;
етап 3 — моделювання БП і оргструктури «як повинно бути»;
етап 4 — підготовка до впровадження;
етап 5 — впровадження.
Під час визначення пріоритетності процесів, що підлягають

оптимізації і/чи реінжинірингу, слід керуватись головним прави-
лом теорії обмежень системи: «Покращання, що не поширюють-
ся на найпроблемнішу («вузьку») ділянку системи, не приведуть
до відчутного підвищення її ефективності в цілому і не виправ-
дають докладених на зміни зусиль (правило «пляшкової ший-
ки»)».

Після впровадження процесного принципу управління підпри-
ємство набуває таких позитивних якостей, як визначеність («про-
зорість»), керованість і чутливість. Це створює гарні передумови
для подальшого нарощування якісних показників. Коли загальна
система бізнесу оптимізована та визначена, легше перейти до си-
стеми збалансованих показників. Цей механізм уможливлює
досягнення дуже важливого показника для успіху — прогнозова-
ності бізнесу, що дає змогу ефективно коригувати курс розвитку
компанії і реагувати на найменші зміни у внутрішньому та зов-
нішньому середовищі підприємства.

Цей метод базується на кількісній оцінці показників (індикато-
рів) бізнес-процесів з прив’язкою їх до стратегічних цілей компа-
нії, організованих у вигляді ієрархічної структури. Крім того, кож-
на ціль ідентифікується за категоріями фінанси, ринок, бізнес-
процеси, розвиток/персонал. У великих компаніях кожний підроз-
діл може мати свою карту цілей підрозділу, пов’язану зі стратегіч-
ною картою цілей компанії. У такий спосіб можна відстежувати
ефективність і вплив кожного бізнес-процесу на загальні цілі ком-
панії, що дозволяє досягати загальної спрямованості зусиль під-
розділів і персоналу, бачити цілісну і всебічну картину бізнесу, а
також своєчасно реагувати на відхилення в показниках процесів.

У рамках концепції процесного управління виділяють два ос-
новні способи розвитку підприємства — революційний та ево-
люційний:

1) реінжиніринг бізнес-процесів. Цей підхід передбачає ра-
дикальне переосмислення бізнес-процесів підприємства і відмову
від прийнятих принципів і методів роботи підприємства. Вважа-
ється, що такий підхід найкраще виправдовує себе у стані глибо-
кої кризи підприємства, і /чи якому потрібний «прорив»;
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2) Оптимізація бізнес-процесів. У цьому випадку застосову-
ється лояльний підхід. Спочатку проводиться аналіз підприємст-
ва «як є». Описуються поточні процеси. Потім формується опти-
мізована бізнес-модель підприємства «як потрібно» і здійсню-
ється перехід шляхом локальних змін.

Якщо проводити аналогію з медициною, то перший варіант
являє собою оперативне втручання, другий — терапевтичне ліку-
вання. Обидва методи виправдані за відповідного діагнозу.

Застосування різних методів процесного підходу визначається
їх доцільністю та ефективністю з позиції досягнення цілей під-
приємства, економії використовуваних ресурсів, адаптивності до
змін потреб клієнтів і поведінки конкурентного середовища. Ос-
новними методами процесного управління (табл. 29.2) є:

MRP — планування ресурсів виробництва;
BPR — реінжиніринг бізнес-процесів;
TQM — тотальне управління якістю;
KM (Knoowledge Management) — управління знаннями.

Таблиця 29.2
ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ПРОЦЕСНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Показник
порівняння

MRP — плану-
вання ресурсів
виробництва

TQM — тота-
льне управ-
ління якістю

BPR — реін-
жиніринг біз-
нес-процесів

KM —
управління
знаннями

1 2 3 4 5

Мета
синхронізація
процесів на ос-
нові наскрізних

планів

синхроніза-
ція процесів
на основі
введення
стандартів

оптимізація
процесів на
основі орга-
нізаційних

змін

адаптація
процесів на
основі фо-
рмування
релевант-
них знань

Характе-
ристика
процесів

основні опера-
ційні процеси

основні і до-
поміжні опе-
раційні про-

цеси

основні і до-
поміжні опе-
раційні про-

цеси

інноваційні
процеси

Перевага

прогнозування
розвитку видів
діяльності і об-
ґрунтування ре-
сурсів на довго-

тривалу
перспективу

орієнтація на
реалізацію
вимог клієн-

тів

орієнтація
на системні

зміни

прискорен-
ня пошуку
рішень що-
до органі-
заційних
змін і інно-

вацій

Недолік

резервування
ресурсів на ви-
падок відхилень
у виконанні

плану

покращання
діяльності по
окремих

процесах без
системного
узгодження

великі витра-
ти на розроб-
лення і впро-
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У сучасних системах планування ресурсів з метою поліпшен-
ня аналізу ефективності бізнес-процесів використовують спеціа-
льні підсистеми контролінгу й управлінського обліку, які перед-
бачають автоматизований облік витрат за центрами відповідаль-
ності, видами продукції і послуг, що полегшує завдання іденти-
фікації ефективних шляхів розвитку підприємства.

29.2. Бізнес-процеси підприємства

В основі процесного підходу до управління організа-
цією лежить виділення бізнес-процесів і управління ними. Іден-
тифікація (виокремлення) бізнес-процесів передбачає формуван-
ня переліку функцій (операцій) бізнес-процесів, визначення їх
меж, організаційної відповідальності за виконання функцій, вза-
ємодію бізнес-процесів між собою.

Атрибути бізнес-процесу:
• власник БП — особа, яка відповідає за організацію і резуль-

тати процесу, може змінювати його структуру;
• потік БП, що визначає вхід (вхідні об’єкти) і вихід (резуль-

тати) процесу;
• вхід БП — продукт, який у ході виконання процесу перетво-

рюється на вихід;
• вихід БП (продукт) — матеріальний чи інформаційний

об’єкт або послуга, що є результатом виконання процесу і спо-
живається зовнішніми щодо процесу клієнтами;

• ресурс БП — матеріальний чи інформаційний об’єкт, що по-
стійно використовується для здійснення процесу, але не є входом
процесу (інформація, персонал, обладнання, програмне забезпе-
чення, інфраструктура, транспорт тощо);

• зовнішнє середовище процесу: постачальники вхідних ресурсів
і клієнти, які споживають результат виконання процесу. Постачаль-
ники та споживачі можуть бути як внутрішні, так і зовнішні;

• інтерфейс БП —  ряд об’єктів, за допомогою яких бізнес-
процес взаємодіє з іншими процесами.

Ресурси процесу:
— перебувають під управлінням власника процесу,
— їх обсяг планується на велику кількість циклів чи довго-

строковий період виконання процесу.
Входи процесу:
— ресурси, що надходять у процес ззовні,
— їх обсяг планується на один чи кілька циклів здійснення

процесу, чи випуск певного обсягу продукції.
Персонал з погляду основних процесів є ресурсом, який по-

стачає кадрова служба. З точки зору кадрової служби персонал —
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це продукт, який надходить на вхід у вигляді ненавчених канди-
датів на отримання вакансій, а на виході процесу підбору та на-
вчання кадрів підготовлені спеціалісти передаються керівникові
підприємства.

Управління бізнес-процесом здійснює власник процесу. Всі
ресурси перебувають у його розпорядженні. Для того щоб управ-
ляти процесом, власник має отримувати інформацію про хід про-
цесу й інформацію від споживача (клієнта) процесу. Тому однією
із складових процесного управління є система надходження ін-
формації до власника БП. Відповідно вищому керівництву повин-
на надходити звітність про виконання процесу.

Процес не може здійснюватись окремо від організації. Для ви-
конання робіт вище керівництво повинно визначати цілі процесу,
ставити їх перед виконавцем БП і затверджувати планові показ-
ники результативності та ефективності процесу. Власник проце-
су, в свою чергу, має приймати управлінські рішення на основі
інформації і розроблених планів.

Правильність визначення атрибутів БП пов’язана з необхідні-
стю ідентифікації зон відповідальності і точок координації для
ефективного управління.

Процес передбачає, що вхід перетворюється на вихід із засто-
суванням необхідних ресурсів та за правилами, які визначаються
технологією (механізмами) його здійснення (рис. 29.1).

Функціональний
блок

Управління

Вихід

Механізм

Вхід

Рис. 29.1. Схематичне зображення бізнес-процесу підприємства

Характеристика бізнес-процесів:
— складність і широта. Бізнес-процеси включають наскрізний

потік матеріалів, інформації і бізнес-зобов’язань;
— динамічність — здатність реагувати на запити клієнтів і

змінні умови ринку;
— тривалість (час виконання) — такий процес, наприклад, як

розроблення продукту, може тривати кілька місяців;
— автоматизація — рутинна діяльність повинна, в міру мож-

ливості, виконуватись за допомогою комп’ютерів для підвищен-
ня швидкості і надійності процесу.
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Сукупність бізнес-процесів компанії у їх взаємозв’язку та вза-
ємодії утворює мережу бізнес-процесів.

Класифікація бізнес-процесів:
1. Залежно від прив’язки до певних функціональних підрозді-

лів: міжфункціональні — наскрізні бізнес-процеси (проходять
крізь кілька підрозділів чи всю організацію, перетинають межі
функціональних підрозділів); внутрішньофункціональні — біз-
нес-процеси (підпроцеси), які обмежені рамками одного функціо-
нального підрозділу; операції (функції), тобто складові бізнес-
процесів, які виконуються однією людиною.

2. За функціональним призначенням: основні бізнес-процеси
(процеси основної діяльності), допоміжні, процеси управління
організацією.

3. Відносно об’єкта управління: внутрішні бізнес-процеси
(виробництво продукції) і бізнес-процеси між організаціями
(business to business).

Найлегше ідентифікувати виробничі процеси або процеси, які
передбачають тільки фізичне переміщення певних матеріальних
об’єктів. Найважче піддаються оптимізації адміністративні біз-
нес-процеси, оскільки їх входи та виходи інформаційні.

29.3. Регламентація та контроль
(моніторинг) бізнес-процесів

Опис бізнес-процесів є першим етапом стандартиза-
ції. Він передбачає одержання базової інформації про систему біз-
нес-процесів на рівні моделі «як є». Після цього бізнес-процеси
підлягають стандартизації, тобто розробляється окремий регла-
мент виконання кожного бізнес-процесу. Останнім етапом в
управлінні бізнес-процесами є моніторинг, після закінчення якого
компанія одержує звіт про стан бізнес-процесів з рекомендаціями
щодо їх удосконалення (рис. 29.2).

Стандарт опису, регламентації та моніторингу бізнес-процесу
Методика опису бі-

знес-процесу
Методика регламентації

бізнес-процесу
Методика аудиту
бізнес-процесу

Регламент
виконання

бізнес-процесу

Звіт про стан
бізнес-процесу

(також рекомен-
дації щодо його
вдосконалення)

Інформація про
бізнес-процес

Рис. 29.2. Комплексний підхід до управління
бізнес-процесами підприємства
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Підходи до опису бізнес-процесів:
— деталізація «зверху вниз» — схема класифікації процесів,

де кожний етап схеми для основних, допоміжних і керуючих
процесів має кілька рівнів деталізації, аж до рівня робочих опе-
рацій, що сприяє точнішому визначенню епіцентру виникнення
проблеми;

— деталізація «знизу вверх» — методологія функціонального
моделювання, за якою бізнес-процес розглядається як сукупність
виконуваних операцій (функцій) на певних його етапах. Графічна
модель БП відображає (і дає змогу дослідити) його структуру та
функціональне наповнення, а також вхідні й вихідні потоки ін-
формації і матеріальних ресурсів, що пов’язують процеси всере-
дині організації.

Опис бізнес-процесів може здійснюватись у різних формах:
• текстова форма, коли визначається перелік завдань, які ви-

конуються окремими підрозділами та конкретними співробітни-
ками;

• таблична форма, яка містить перелік власників і спожива-
чів, постачальників бізнес-процесів, а також структуру інформа-
ційного обміну;

• графічна форма, за якої бізнес-процеси мають вигляд блок-
схем, придатних для використання як основа впровадження
комп’ютерних інформаційних систем.

У табл. 29.3 наведено рекомендовані основні формати графіч-
ного опису бізнес-процесів.

Таблиця 29.3
ФОРМАТИ ГРАФІЧНОГО ОПИСУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Рівень та завдання опису Формат

1. Опис бізнес-процесу загальнокорпоративного рівня IDEF0
DFD

2. Регламентація бізнес-процесу загальнокорпоративного рівня
IDEF0
IDEF3
DFD

3. Опис бізнес-процесу рівня структурного підрозділу
IDEF0
IDEF3
DFD

4. Регламентація бізнес-процесу рівня структурного підрозділу IDEF3
DFD

5. Опис бізнес-процесу на рівні окремого робочого місця IDEF3

6. Регламентація бізнес-процесу на рівні окремого робочого місця IDEF3
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Опис БП включає:
• визначення атрибутів БП;
• визначення взаємодії БП з іншими процесами;
• вимоги до даних і матеріальних об’єктів входу і виходу БП;
• умови чи події, необхідні для ініціалізації БП;
• алгоритм виконання процесу;
• відповідальність і повноваження власника і виконавця БП;
• опис ресурсів, що споживаються;
• вимоги до засобів автоматизації процесу;
• низку показників (індикаторів) процесу (ефективність, пока-

зники якості БП тощо).
Одним із найважливіших питань, що виникають при моделю-

ванні бізнес-процесів, є визначення необхідної глибини опису,
тобто практично доцільний ступінь детальності їх опису
(рис. 29.3). Під час ідентифікації бізнес-процесів необхідно акцен-
тувати увагу на найзначущіших із них, оскільки надмірна їх кіль-
кість не дає змоги створити дієву систему управління. На проми-
словому підприємстві середнього розміру доцільно виділяти 3–4
основні бізнес-процеси і 5–8 допоміжних.

1 2 3

2.1 2.2 2.3 2.4

Рис. 29.3. Декомпозиція процесу на підпроцеси
нижчого рівня (функції)

Бізнес-процеси компанії можуть бути декомпоновані за ієрар-
хічними рівнями управління:

1) рівень підприємства в цілому — власниками бізнес-
процесів є, наприклад, заступники керівника;

2) рівень департаментів, які об’єднують кілька дрібніших ор-
ганізаційних одиниць;

3) рівень відділів — детальний опис функцій відділів;
4) рівень робочих місць;
5) рівень операцій (посадові і робочі інструкції).
Регламентація бізнес-процесів передбачає, що як супровідну

документацію буде сформовано регламент бізнес-процесу. Цей
документ має таку структуру: 1) титульний аркуш і аркуш узго-
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дження, на якому містяться візи всіх учасників бізнес-процесу;
2) загальний опис бізнес-процесу (2–3 абзаци); 3) використані нор-
мативні документи; 4) перелік термінів; 5) опис бізнес-процесу
(власник бізнес-процесу, споживачі та виходи, постачальники та
входи, ресурси, технологія виконання бізнес-процесу; матриця від-
повідальності (розподіл операцій між відповідальним, учасником та
одержувачем інформації); перелік показників бізнес-процесу за
трьома групами (показники самого процесу, продукту та задоволен-
ня клієнтів, регламент аналізу та звітності власника); 6) документу-
вання та архівація документів бізнес-процесу (місце та термін збері-
гання регламенту бізнес-процесу протягом періоду його дії та після
скасування документа); 7) порядок внесення змін до регламенту
(періодичність перегляду документа, особа, відповідальна за пере-
гляд); 8) аркуш реєстрації змін; 9) додатки.
Контроль бізнес-процесів є подібним до аналогічних видів ді-

яльності, які мають місце стосовно інших об’єктів. Контроль яв-
ляє собою перевірку мережі БП на відповідність цільовим зна-
ченням показників ефективності.
Контроль може проводитися у двох формах:
— разовий проект, який реалізується або перед впроваджен-

ням засобів автоматизації управління, або як етап масштабнішого
проекту щодо модернізації системи управління;

— контроль бізнес-процесу як елемент системи безперервного
вдосконалення.

У цьому форматі необхідно враховувати витрати часу на ви-
конання відповідного бізнес-процесу. Термін від одної до іншої
перевірки має охоплювати кілька циклів виконання бізнес-
процесу від початку до кінця. Глибину та спектр завдань з конт-
ролю визначає сама компанія.

Основними методами і засобами аналізу бізнес-процесів ор-
ганізації є:

• ABC (Activity Based Costing) — функціонально-вартісний
аналіз — метод визначення вартості та інших показників виробів
і послуг на основі функцій і ресурсів, задіяних у бізнес-процесах;

• ABM (Activity Based Management) — управління на основі
АВС-інформації, чи операційне управління — методологія, що
описує засоби і способи управління організацією для удоскона-
лення бізнес-процесів і підвищення прибутковості на основі ін-
формації, наданої в результаті АВС-аналізу;

• ARP (Activity Resource Planning) — метод планування ресурсів
компанії на основі аналізу функцій, задіяних у бізнес-процесах;

• BRP (Business Process Reengineering) — напрям діяльності,
що включає «фундаментальне» переосмислення і радикальне пе-
репланування критичних бізнес-процесів з метою підвищення їх
ефективності за критеріями витрат, якості виконання і швидкості;
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• CPI (Continuous Process Improvement) — безперервне удо-
сконалення процесів як один із підходів до удосконалення якості
БП у рамках TQM;

• СPN (Color Petri Nets) — розфарбовані мережі Петрі — ме-
тодологія створення динамічної моделі бізнес-процесу, що дає
змогу аналізувати залежні від часу характеристики виконання
процесу і розподіл ресурсів для вхідних потоків різної структури;

• DFD (Data Flow Diagrams) — методологія структурного аналізу,
що описує зовнішні щодо системи джерела і адресати даних, логічні
функції, потоки даних і сховища даних, до яких здійснюється доступ;

• SADT (Structured Analysis and Design Technique) — техноло-
гія структурного аналізу і проектування;

• IDEF0 — методологія функціонального моделювання, що є
складовою SADT і дозволяє описати бізнес-процес у вигляді
ієрархічної системи взаємопов’язаних функцій;

• IDEF1X — методологія інформаційного моделювання, що
ґрунтується на концепції «сутність—зв’язок»;

• TQM (Total Quality Management) — напрям діяльності, що
вивчає бізнес-процеси з метою такої їх організації, яка гарантує
досконалу якість продукту.

Функціонально-вартісний аналіз
Призначення:
• розрахунок реальної вартості ви-
робів і послуг;
• визначення центрів витрат;
• аналіз витратних факторів і показ-
ників продуктивності бізнес-
процесів.
Методології:
ABC, ABM, ARP

Аналіз організації бізнесу
Призначення:
• визначення цілей, їх ієрархії,
принципів ведення бізнесу;
• оцінювання ефективності реаліза-
ції бізнес-процесів;
• специфікація вимог до підсистеми
інформаційної підтримки.
Методології:
ERD, TQM, STD, CPI

Функціональне моделювання
Призначення:
• опис бізнес-процесів у вигляді системи взаємо-
пов’язаних функцій
Методології:
IDEF0, DFD

Інформаційне моделювання
Призначення:
• опис інформаційної структури
об’єктів, атрибутів, ключів;
• ідентифікація відношень між
об’єктами.
Методології:
IDEF1X, ERD

Імітаційне моделювання
Призначення:
• моделювання поведінки системи в
різних умовах;
• аналіз динамічних характеристик
бізнес-процесів;
• аналіз розподілу ресурсів.
Методології:
CRN, STD

Рис. 29.4. Сфери застосування різних методологій
з моделювання та аналізу бізнес-процесів
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Для моніторингу стану корпоративної мережі бізнес-процесів
необхідна інформаційна інфраструктура, тобто ІТ рішення, про-
грамне та апаратурне забезпечення. Значного поширення набули
Case-технології моделювання бізнес-процесів.

29.4. Організаційне забезпечення
оптимізації бізнес-процесів

Оптимізація бізнес-процесів поширюється на всі аспекти бі-
знесу — матеріально-технічне забезпечення, виробництво, реалі-
зацію і адміністрування. Концепція оптимізації бізнес-процесів
базується на принципі, що всі види бізнес-діяльності підприємст-
ва повинні створювати додану вартість і об’єднуватись за проце-
сним підходом, а не функціональним. Мета оптимізації бізнес-
процесів — сформувати міцні зв’язки між бізнес-стратегією і
операційною ефективністю, створити умови для ефективного
функціонування роботи компанії з чітким фокусуванням на задо-
воленні потреб споживача.

Загальними причинами здійснення заходів з оптимізації біз-
нес-процесів, як правило, є усунення браку, зменшення витрат на
здійснення процесів і операцій з одночасним покращанням якості
продукції та ступеня задоволеності споживачів, збільшення част-
ки ринку, поліпшення іміджу, зниження витрат, збільшення обся-
гів реалізації, підвищення прибутковості та конкурентоспромож-
ності підприємства.

Описуючи всю мережу БП, основну увагу слід приділяти ор-
ганізації робіт. Це дає змогу досягти оптимальності всієї мережі,
а не лише локальних оптимумів.

Підготовчий етап проекту з оптимізації бізнес-процесів
включає такі заходи:

1) установча нарада з керівництвом;
2) створення робочих груп і розподіл обов’язків;
3) затвердження документів, що регламентують діяльність ро-

бочих груп;
4) навчання робочих груп, придбання програмного та апарат-

ного забезпечення.
Організація робіт починається з визначення замовника робіт.

Замовник визначає прогнозних власників БП на базі наявної нор-
мативної документації. Склад робочої групи формується з учас-
ників відповідних БП (кількість людей на один процес — 3–6
осіб). Керівника проекту опису БП призначають з-поміж власни-
ків БП або зовнішніх консультантів. Формуються графіки роботи
членів робочих груп, які мають враховувати і виконання робочих
обов’язків, і роботу над проектом.
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Структура управління проектом:
 керівники проекту: від підприємства та консалтингової

фірми;
 куратори проекту: від підприємства (рівень генерального

директора та керівника напрямку);
 керівники робочих груп (по кожному бізнес-процесу);
 керуючий комітет.

Ролі співробітників у проекті:
1) аналітик — експерт з моделювання БП, розробник моделей

БП підприємства в рамках проекту;
2) замовник — керівник, що поставив завдання провести реор-

ганізацію БП;
3) внутрішній експерт — фахівець підприємства, який забез-

печує інформацією, необхідною для моделювання БП;
4) координатор проекту (забезпечує взаємодію (посередниц-

тво) між аналітиком і внутрішнім експертом);
5) керівник проекту (повністю відповідальний за повноту і

коректність опису БП за допомогою моделей бізнес-процесів
тощо);

6) рецензент — експерт у предметній сфері, що відповідає за
аналіз (перевірку адекватності) переданих на розгляд моделей БП
з погляду відповідності реальній картині бізнесу;

7) відповідальний за формування архіву — відповідає за збір,
оброблення і збереження документації з проекту, що використо-
вується при рецензуванні (наприклад, архівування підшивок біз-
нес-моделей);

8) учасник робочої групи.
Склад робіт з опису мережі БП такий:
— прийняття рішення про опис та регламентацію БП, скла-

дання графіка реалізації проекту;
— планування робіт — на цьому етапі спочатку проводиться

попередня нарада, на якій члени робочої групи узгоджують цілі
своєї діяльності, випробовують механізм комунікації. Після цьо-
го проводиться збір та аналіз документів, які стосуються кожного
з бізнес-процесів. Особлива увага приділяється управлінській звіт-
ності. Результатом цього етапу є виділення БП, які є об’єктами
опису;

— вибір власника БП (затвердження прогнозного власника
або призначення нового);

— визначення споживачів та виходів усіх ідентифікованих
БП. На цьому етапі формується специфікація виходів;

— визначення постачальників та входів, формування специ-
фікації входів;

— визначення ресурсів;
— визначення операцій;
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— формування графічних схем — обирається методологія
опису БП різних типів. Вона може передбачати використання рі-
зних нотацій, рішення щодо вибору яких оформлюється протоко-
лом засідання робочої групи. Потім формується графічна схема
БП за моделлю «як є». Сформована модель перевіряється на ко-
ректність і затверджується робочою групою;

— визначення показників БП. Окремо виділяються показни-
ки, що призначені для використання у поточній діяльності та для
формування звітності;

— документування БП — складається пакет документів для
кожного БП, у разі необхідності вносяться зміни до нормативних
документів підприємства. До положень про структурні підрозді-
ли вносяться зміни, тобто зазначається, до яких бізнес-процесів
ці підрозділи залучені. Аналогічно коригуються посадові інстру-
кції, які доповнюються інформацією щодо характеру участі спів-
робітників у різних бізнес-процесах.

Контроль проміжних результатів передбачає:
• презентацію результатів керівникові підприємства (наприкі-

нці кожного етапу);
• наради у процесі виконання проекту (щотижня);
• звіт про виконання проекту (кінець проекту) — створюється

документ;
• звіт про проблеми (кінець етапу «як є») — оформляється до-

кумент;
• звіт про хід виконання проекту (щомісяця).
Інформування співробітників може відбуватись у таких фор-

мах: обговорення на нарадах, статті в корпоративній пресі; про-
ведення семінарів; регулярні звіти.

Максимального ефекту від застосування оптимізації бізнес-
процесів можна досягти за умови проведення змін двох складо-
вих: «жорстких» елементів бізнес-процесів (інструменти, техніка,
ІТ) і «м’яких» (культура, робота в команді, поведінка). Тому ця
методологія включає інструментарій та системи для збалансова-
ного оцінювання ключових аспектів ефективності організації, що
зумовлюють її успішність, у тому числі фінансові, технічні,
управлінські та культурні фактори.

Поєднуючи бізнес-стратегію й операційну ефективність,
можна бути впевненим, що всі процеси в ланцюгу вартості оп-
тимізовані. Процеси мають відповідати таким характеристи-
кам: прості в управлінні, обмежені за кількістю, стандартизо-
вані та автоматизовані тією мірою, якою це можливо.
Інтегрований підхід до оптимізації бізнес-процесів дає перева-
гу підприємству в тому сенсі, що лише один скопійований
конкурентами аспект бізнес-діяльності не забезпечить їм такі
ж конкурентні переваги.
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Покращання бізнес-процесів веде в цілому до зниження ви-
трат, тривалості циклу і рівня помилок. Оптимізація виробничих
бізнес-процесів стосується процесів, пов’язаних із виробництвом
товарів і наданням послуг. Поліпшення адміністративних бізнес-
процесів спрямоване на удосконалення всіх допоміжних процесів
(розроблення нового продукту, оброблення замовлень, розрахун-
ки з кредиторами).

Концепція і методи покращання окремих бізнес-процесів
спрямовані на здійснення швидкої і «проривної» раціоналізації в
рамках одиничного бізнес-процесу. Робота з удосконалення сис-
теми бізнес-процесів починається з концентрації уваги на визна-
ченні, розумінні і підвищенні ефективності заходів, що вживати-
муться в межах основних процесів.

Концепція вдосконалення бізнес-процесів базується на таких
основних підходах:

1. Експрес-методика швидкого аналізу рішень (підхід, що
концентрує увагу групи на певному процесі в перебігу одно-,
дводенних нарад («мозкового штурму») для визначення способів
покращання цього процесу протягом наступних 90 днів.
Об’єктом застосування стають, як правило, бізнес-процеси особ-
ливої важливості. Цей підхід дає змогу знизити рівень фінансо-
вих витрат, затрат часу і помилок на 5–15 % протягом трьох мі-
сяців.

2. Бенчмаркінг процесу — постійний процес вивчення й оці-
нювання продуктів, послуг і досвіду виробництва своїх найсер-
йозніших конкурентів або компаній, що є визнаними лідерами в
цій сфері. Підхід передбачає порівняння схожих бізнес-процесів з
тими, які реалізуються в компаніях з подібними бізнес-моделями.
Результатом бенчмаркінгового дослідження є націлене на майбу-
тнє рішення, тобто поєднання коригуючих впливів та змін, які
можуть бути застосовані до певного бізнес-процесу з метою збі-
льшення його цінності для акціонерів (власників підприємства).
Бенчмаркінг триває від 4 до 6 місяців і є, як правило, ефективні-
шим, ніж експрес-методика, але цей метод може бути застосова-
ний максимум до 20 % бізнес-процесів компанії.

3. Перепроектування процесу (концентроване поліпшення).
Відмінність цього підходу полягає в тому, що розробленню захо-
дів передує створення імітаційної моделі процесу «як є». Після
цього вживають коригуючих заходів, які сприяють підвищенню
ефективності процесу, тобто усувається дублювання функцій,
скорочується тривалість циклу, зменшується кількість помилок,
процес автоматизується, збільшується додана вартість. Перепро-
ектування процесу може збільшити його ефективність на 30–
60 % протягом трьох місяців. Цей метод може бути застосований
до 80% бізнес-процесів компанії.
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4. Безперервні покращання (стратегія «кайзен», або «малень-
ких кроків»). Методологія, що розроблена для проведення покро-
кових удосконалень основних та допоміжних бізнес-процесів і
передбачає еволюційний тип перетворень, незначні капітальні
вкладення, зміну корпоративної політики і процедур, збільшення
кількості точок контролю. Цей підхід передбачає визначення то-
чних термінів проведення перетворень, значна увага приділяється
участі персоналу як ініціатора перетворень.

5.  Реінжиніринг бізнес-процесів — це радикальне перепро-
ектування бізнес-процесів, яке має привести до суттєвого підви-
щення їх ефективності. Якісно проведений реінжиніринг знижує
рівень витрат на 60–70 %, кількість помилок — на 40–70 %. Як-
що в компанії більше 20 % бізнес-процесів підлягає реінжинірин-
гу — це є ознакою її неефективності.

Усі розглянуті підходи в остаточному підсумку інтегруються
в загальну систему управління бізнес-процесами (рис. 29.5). Сис-
тема управління бізнес-процесами формується під впливом зага-
льних стратегічних установок підприємства.

бізнес-
процеси

Зовнішні Внутрішні
бізнес-процеси

SCM —
Supply
Chain
Management

Стратегія

бізнес-
процеси

CRM —
Customer
Relations
Management

Зовнішні

Бізнес-процеси
постачання

Бізнес-процеси
виробництва

Бізнес-процеси
управління

Бізнес-процеси
реалізації

Інші бізнес-
процеси

Рис. 29.5. Загальна система управління бізнес-процесами

SCM — Supply Chain Management (управління ланцюгом по-
ставок.

CRM — Customer Relations Management (управління взаєми-
нами зі споживачами).

Її складовими є:
1) стратегія управління бізнес-процесами;
2) методологія моделювання бізнес-процесів;

ІТ рішення з управління бізнес-процесами
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3) методологія аналізу бізнес-процесів;
4) методологія оптимізації бізнес-процесів;
5) інструментальні засоби, які забезпечують: реалізацію

стратегії та методології; інформаційну інфраструктуру бізнес-
процесів.

Компанії, що мають повний контроль над своїми бізнес-про-
цесами в змозі реалізувати повною мірою свій виробничий потен-
ціал. Управління бізнес-процесом — наскрізне відстеження ета-
пів процесу та безперервний контроль параметрів процесу. Для
того, щоб зробити процеси «досконалими», необхідне вжиття та-
ких заходів:

 документування наявних бізнес-процесів;
 постійний перегляд та оптимізація бізнес-процесів, що ви-

конуються;
 автоматизація «критичних» процесів, що не мають програм-

ного забезпечення.
Удосконалення системи управління підприємством на основі

оптимізації бізнес-процесів передбачає:
• розроблення та впровадження системи процесного управ-

ління підприємством;
• виділення та опис бізнес-процесів;
• запровадження програмних продуктів моделювання, аналізу

та оптимізації бізнес-процесів;
• постійне удосконалення, динамічне моделювання й аналіз біз-

нес-процесів;
• функціонально-вартісний аналіз бізнес-процесів, поопера-

ційне обчислення вартості, впровадження бюджетування й
управлінського обліку;

• оптимізація бізнес-процесів і організаційної структури шля-
хом запровадження сучасних інформаційних технологій;

• оптимізація бізнес-процесів і організаційної структури шля-
хом впровадження регламентуючих документів;

• здійснення управління на основі системи збалансованих по-
казників, застосування принципів TQM;

• моніторинг бізнес-процесів, використання процедур контро-
лінгу.

Методологічною основою управління бізнес-процесами є:
організаційний розвиток підприємства стосовно конфігурації
організаційної структури управління (перехід від високої
ієрархії структури до плоскої та гнучкої); система управління
якістю та управління за результатами; розроблення систе-
ми збалансованих показників ведення бізнесу; декомпозиція
процесу.

Управління бізнес-процесами передбачає реалізацію ряду за-
ходів (рис. 29.6).
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Управління
бізнес-процесами

Спостереження за перебігом
процесу, вимірювання його результатів

та корекція умов виконання

Управління
використанням

ресурсів

Визначення
необхідних ресурсів

Визначення цілей
і базових результатів

Визначення
технології (засобів,
методів) здійснення

Рис. 29.6. Технологія управління бізнес-процесами

Менеджмент бізнес-процесів (МБП) являє собою комплекс за-
ходів, здійснюваних у рамках функціонуючої чи нової бізнес-
системи (підприємства), спрямованих на оптимізацію поточних
бізнес-процесів і майбутні організаційні та операційні зміни.
Управління бізнес-процесами здійснюється за допомогою різних
інструментів, що допомагають у розробленні, моделюванні, ди-
зайні, інтегруванні, розміщенні, тестуванні, оцінюванні і підтри-
мці бізнес-процесів підприємства.

Інструментарій МБП використовується для дизайну моделей
бізнес-процесів, моделей систем документообігу, баз даних, пра-
вил і особливо для моделювання, оптимізації, моніторингу і під-
тримки різних процесів, що відбуваються в межах організації, ви-
значення індикаторів ефективності діяльності, розроблення збалан-
сованих карт показників, що допомагає приймати кращі управ-
лінські рішення. Найпоширенішими є такі інструменти (програм-
не забезпечення) управління бізнес-процесами: ARIS, BPWin,
BPM Suite, Process Suite, Business Manager, Business Process
Manager, E Work Vision, FuegoBMP та інші.

Головними елементами МБП є:
• стратегія управління бізнес-процесами;
• опис бізнес-процесів (класифікація, визначення входів/

виходів, власників БП, ресурсів тощо);
• моделювання бізнес-процесів (методи: IDEF, IDEF0, IDEF3,

IDEF4 — моделювання процесів; IDEF1X — моделювання баз
даних);

• автоматизація бізнес-процесів;
• моніторинг бізнес-процесів (програмні засоби — BPM,

CRM, ERP, SCM, бази даних тощо);
• аналіз ефективності бізнес-процесів (діаграми Парето, діаг-

рами «витрати—результати», ключові компетенції, збалансовані



Розділ 7. Розвиток підприємства 763

карти показників, індикатори ефективності, SADT-, CPN-,
SWOT-аналіз, функціонально-вартісний аналіз та ін.);

• оптимізація/реінжиніринг бізнес-процесів.
Одним із недорогих методів оптимізації виробничих бізнес-

процесів підприємства є використання так званої системи кори-
гувальних дій, що передбачає послідовне розв’язання виробни-
чих проблем, які виникають у стандартних процесах, узгодження
окремих ланок усіх ланцюжків вартості і створення умов, що ви-
ключають можливість їх появи. Напрями корекції:

• скорочення обсягу робіт у процесах, що відбуваються;
• зниження кількості етапів у процесах;
• скорочення простоїв у виробництві;
• скорочення часу на процеси, що не створюють доданої вар-

тості;
• зменшення простору, що використовується;
• скорочення часу переходу на випуск інших видів продукції.
Найширше використовують такі інструменти підвищення ефек-

тивності діяльності підприємства та удосконалення його бізнес-
процесів: інжиніринг, редизайн та реінжиніринг; бенчмаркінг і аут-
сорсинг (передача третій стороні управління окремим бізнес-
процесом чи його виконання); система збалансованих показників,
тотальне управління якістю, запровадження управлінського обліку,
внутрішнього аудиту та контролінгу, функціонально-вартісний аналіз.

Питання для самоконтролю:

29.1. Система стратегічних цілей і показників ефективнос-
ті бізнес-процесів.
29.2. Бізнес-модель підприємства як мережа бізнес-
процесів. Процедура опису і регламентації бізнес-процесів.
29.3. Можливість поєднання функціонального та процес-
ного підходів до управління.
29.4. Програмні продукти управління бізнес-процесами
підприємства.
29.5. Стандарти графічного опису і моделювання мережі
бізнес-процесів підприємства.
29.6. Система тотального управління якістю як основа за-
провадження процесного управління.
29.7. Методологія і принципи реінжинірингу бізнес-процесів.
29.8. Критерії оптимальності організаційної структури
управління, оцінювання рівня її адекватності системі кор-
поративних бізнес-процесів.
29.9. Можливості та проблеми автоматизації управління
мережею бізнес-процесів.
29.10. Зв’язок бізнес-інжинірингу з системами операцій-
ного та виробничого менеджменту.
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ТЕМА 30

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА
ТА АНТИКРИЗОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ключові
поняття
і терміни

▪ економічна безпека;
▪ конкурентна розвідка;
▪ поглинання та злиття;
▪ фіктивна та тіньова підприємницька діяльність;
▪ банкрутство;
▪ санація та ліквідація підприємства;
▪ модель захисту прав власності;
▪ оперативний та стратегічний моніторинг

30.1. Економічна безпека підприємства:
сутність і передумови формування

За ринкових умов господарювання дуже важливого
(якщо не вирішального) значення набуває економічна безпека
всіх суб’єктів підприємницької та інших видів діяльності. Термін
«безпека» почали вживати ще в XII столітті. Він означав спокій-
ний стан духу людини, що вважала себе захищеною від будь-якої
небезпеки. Термін «державна безпека» був уперше вжитий у
США в «Положенні про заходи щодо охорони державного по-
рядку і суспільного спокою» від 14 серпня 1881 р. Поняття «на-
ціональна безпека» ввів у політичний лексикон у 1904 р. Прези-
дент США Теодор Рузвельт.

Основні підходи до дослідження
економічної безпеки підприємства

1. Інформаційний підхід до дослідження економічної без-
пеки підприємства

Проблему економічної безпеки підприємства в зазначеному
контексті пропонувалося досліджувати, виходячи з постулату, що
ступінь надійності всієї системи зберігання інформації визна-
чається рівнем безпеки найслабшої її ланки, якою вважаєть-
ся персонал організації.
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Визнаючи, що зберігання інформації є одним із важливих ас-
пектів економічної безпеки підприємства, необхідно зазначити,
що зведення проблеми економічної безпеки підприємства тільки
до захисту комерційної таємниці являє собою занадто спрощений
варіант розв’язання такої проблеми.

2. Зовнішній підхід до дослідження економічної безпеки
підприємства

При визначенні поняття «економічна безпека» стала перева-
жати думка, що його зміст відбиває такий стан підприємства,
що забезпечує здатність протистояти несприятливим зов-
нішнім впливам.

Економічна безпека підприємства тлумачиться як захище-
ність його діяльності від негативних впливів зовнішнього сере-
довища, а також як здатність швидко усувати різноманітні ризи-
ки і загрози, пристосовуватися до наявних умов, що не познача-
ються негативно на його діяльності.

3. Ресурсно-функціональний підхід до економічної безпеки
підприємства

Автори цього підходу до економічної безпеки підприємст-
ва розглядають її як стан найефективнішого використання
корпоративних ресурсів для запобігання загроз і забезпе-
чення стабільного функціонування підприємства в цей час
і в майбутньому. За ресурсно-функціонального підходу роз-
різняють сім функціональних складових економічної безпеки
підприємства: інтелектуально-кадрову, фінансову, техніко-
технологічну, політико-правову, екологічну, інформаційну і
силову.

Враховуючи зміст щойно розглянутих основних підходів до
вивчення економічної безпеки підприємства, загальне визначення
цього поняття можна сформулювати так: економічна безпека фі-
рми (підприємства, організації) — це такий стан корпоративних
ресурсів (ресурсів, капіталу, персоналу, інформації і технології,
техніки та устаткування, прав) і підприємницьких можливостей,
за якого гарантується найефективніше їх використання з метою
стабільного функціонування та динамічного науково-технічного
й соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім не-
гативним впливам (загрозам).

Необхідність постійного дотримання економічної безпеки зу-
мовлюється об’єктивно наявним для кожного суб’єкта господа-
рювання завданням забезпечення стабільності функціонування та
досягнення головних цілей своєї діяльності. Рівень економічної
безпеки фірми залежить від того, наскільки ефективно її керівни-
цтво і фахівці будуть спроможні уникнути можливих загроз і лік-
відувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зов-
нішнього і внутрішнього середовища.



Економіка підприємства766

Джерелами негативних впливів на економічну безпеку можуть
бути: свідомі чи несвідомі дії окремих посадових осіб і суб’єктів
господарювання (органів державної влади, міжнародних органі-
зацій, підприємств (організацій)-конкурентів; збіг об’єктивних
обставин (стан фінансової кон’юнктури на ринках цього підпри-
ємства, наукові відкриття та технологічні розробки, форс-мажор-
ні обставини тощо). Залежно від суб’єктної зумовленості негати-
вні впливи на економічну безпеку можуть мати об’єктивний і
суб’єктивний характер. Об’єктивними вважаються такі негативні
впливи, які виникають не внаслідок діяльності конкретного під-
приємства або дій його окремих працівників. Суб’єктивні впливи
мають місце через неефективну роботу підприємства в цілому
або окремих його працівників (передовсім керівників і функціо-
нальних менеджерів). Головна мета економічної безпеки підпри-
ємства полягає в тому, щоб гарантувати його стабільне та макси-
мально ефективне функціонування тепер і високий потенціал
розвитку в майбутньому. До основних функціональних цілей
економічної безпеки належать:

 забезпечення високої економічної ефективності робо-
ти, фінансової стійкості та незалежності підприємства (орга-
нізації);

 забезпечення технологічної незалежності та досягнення ви-
сокої конкурентоспроможності технічного потенціалу того чи то-
го суб’єкта господарювання;

 досягнення високої ефективності менеджменту, створення
оптимальної та ефективної організаційної структури управління
підприємства (організації);

 досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його
інтелектуального потенціалу, належної ефективності корпорати-
вних інновацій;

 мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-
господарської діяльності на стан навколишнього середовища;

 якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності підпри-
ємства (організації);

 забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної та-
ємниці і досягнення необхідного рівня інформаційного забезпе-
чення функціонування всіх підрозділів підприємства та відділів
організації;

 ефективна організація безпеки персоналу підприємства,
його капіталу та майна, а також захищеність комерційних ін-
тересів.

Традиційно система безпеки підприємства містить ряд таких
підсистем (рис. 1):
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Рис. 30.1. Схема безпеки підприємства

Загальна схема процесу організації економічної безпеки
включає такі дії (заходи), що виконуються послідовно або одно-
часно:

 формування необхідних корпоративних ресурсів (капіталу,
персоналу, прав, інформації, технології та устаткування);

 загальне стратегічне прогнозування та планування економі-
чної безпеки за функціональними складовими;
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 стратегічне планування фінансово-господарської діяльності
підприємства (організації);

 загальне тактичне планування економічної безпеки за функ-
ціональними складовими;

 тактичне планування фінансово-господарської діяльності
підприємства (організації);

 оперативне управління фінансово-господарською діяльністю
підприємства (організації);

 здійснення функціонального аналізу рівня економічної без-
пеки;

 загальне оцінювання досягнутого рівня економічної без-
пеки.

Система безпеки підприємства покликана виконувати пев-
ні функції. До найважливіших з них належать: прогнозування,
виявлення, попередження, ослаблення небезпек і загроз; за-
безпечення захищеності діяльності підприємства і його пер-
соналу, збереження його майна, створення сприятливого кон-
курентного середовища, ліквідація наслідків нанесеного
збитку тощо.

Система безпеки підприємства будується на таких прин-
ципах: системність; пріоритет заходів попередження (своєчас-
ність); безперервність; законність; плановість; ощадливість;
взаємодія; поєднання гласності і конфіденційності; компетен-
тність.

30.2. Методичні підходи до конструювання
аналітичних показників оцінювання рівня
економічної безпеки підприємства

Від точної ідентифікації загроз, від правильного ви-
бору вимірників їхнього прояву, тобто системи показників для
моніторингу (їх ще називають індикаторами), залежить ступінь
адекватності оцінювання економічної безпеки підприємства, реа-
льності умов виробництва і комплекс необхідних заходів для по-
передження й усунення небезпеки, що відповідають масштабу і
характеру загроз.

Під критерієм економічної безпеки підприємства слід ро-
зуміти характеристику (ознаку) чи сукупність характеристик, на
підставі котрих можна зробити висновок стосовно того, перебу-
ває підприємство в стані економічної безпеки чи ні.

В економічній літературі вже робилися спроби кількісного
оцінювання рівня економічної безпеки підприємства, що визна-
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чило формування кількох підходів до розв’язання проблеми
вибору критерію:

 індикаторний підхід — стан економічної безпеки підприєм-
ства визначається системою індикаторів, що являють собою по-
рогові значення показників діяльності підприємства в різних фу-
нкціональних сферах. Стан економічної безпеки підприємства
оцінюється порівнянням фактичного та еталонного (нормативно-
го) рівнів показників;

 ресурсний підхід — економічна безпека визначається на ос-
нові стану та рівня використання корпоративних ресурсів за
окремими сферами використання. Корпоративними ресурсами
при цьому вважаються фактори бізнесу, що сприяють досягнен-
ню цілей діяльності;

 програмно-цільовий підхід — оцінка економічної безпеки
підприємства базується на інтеграції сукупності показників у
розрізі кількох ієрархічних рівнів (використовуються кластерний,
багатовимірний аналіз тощо);

 міжфункціональний підхід — економічна безпека підприєм-
ства визначається результатами, отриманими від співпраці усіх
учасників бізнесу (прибутку чи інших результатів). Крім того,
використовується також зіставлення витрат на розвиток бізнесу
(реінвестований прибуток) та витрат, необхідних для гарантуван-
ня економічної безпеки.

Економічна наука розробила, а господарська практика ви-
пробувала загальну методологію оцінювання рівня економіч-
ної безпеки підприємства (організації). Її пропонується оціню-
вати на підставі визначення сукупного критерію через зважу-
вання й підсумовування окремих функціональних критеріїв,
які обчислюються із допомогою порівняння можливої величи-
ни шкоди підприємству та ефективності заходів щодо запобі-
гання цій шкоді. Сукупний критерій економічної безпеки будь-
якого суб’єкта господарювання (Ке.б) можна розрахувати, ко-
ристуючись формулою:

∑
=

⋅=
п

і
іі ра

1
е.б ,К (30.1)

де аі — величина окремого (поодинокого) критерію за і-ю функ-
ціональною складовою; рі — коефіцієнт (питома вага) значущості
і-ї функціональної складової; п — кількість функціональних
складових економічної безпеки підприємства.

З досвіду понад 50 підприємств Росії питома вага значущо-
сті функціональних складових економічної безпеки становить:
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у промисловості [1, 2, 3] — 0,2; [5] — 0,15; [4, 6] — 0,1; [7] —
0,05; у сільському господарстві [3] — 0,3; [1,6] — 0,2; [2, 4] —
0,1; [5, 7] — 0,05; у торгівлі [1] — 0,3; [5] — 0,2; [3] — 0,15;
[2, 4, 7] — 0,1; [6] — 0,05. Отже, у названих галузях економіки
коефіцієнт найбільшої значущості становить 0,3, а наймен-
шої — 0,05.

Оцінювання рівня економічної безпеки здійснюється зістав-
ленням розрахункового значення Ке.б із реальною величиною
цього показника по підприємству (організації), що аналізується, а
також (коли це можливо) по аналогічних суб’єктах господарю-
вання відповідної галузі економіки.

Після розрахунку впливу функціональних складових на зміну
Ке.б здійснюється функціональний аналіз заходів з організації не-
обхідного рівня економічної безпеки за окремими складовими з
використанням відповідного алгоритму (рис. 30.2).

Результати функціонального аналізу оформляються у вигляді
спеціальної таблиці-карти (табл. 30.1).

Заповнюючи таку таблицю-карту, негативні явища, що впли-
вають одразу на кілька складових економічної безпеки, ура-
ховують окремо для кожної з них, натомість вартість заходів,
які повторюються стосовно різних функціональних складо-
вих, ураховується в бюджеті підприємства (організації) лише
один раз.

Оцінювання ефективності діяльності відповідних структу-
рних підрозділів підприємства (організації) з використанням
даних про витрати на запобігання можливим негативним
впливам на економічну безпеку та про розміри відверненої і
заподіяної шкоди дає об’єктивну (підкріплену економічними
розрахунками) панораму результативності діяльності всіх
структурних підрозділів (відділів, цехів) з цього питання.
Конкретне оцінювання ефективності функціонування струк-
турних підрозділів того чи того суб’єкта господарювання що-
до економічної безпеки здійснюється з використанням таких
показників:

— витрати на здійснення заходу;
— розмір відверненої шкоди;
— розмір заподіяної шкоди;
— ефективність здійсненого заходу (як різниця відверне-

ної та заподіяної шкоди, поділена на витрати на здійснення
заходу).

Для більшої наочності та зручності користування зазначені
показники доцільно подавати у формі нескладної таблиці.
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Класифікація станів підприємства за оцінками економіч-
ної безпеки

Залежно від специфіки підприємства і відповідно до фактич-
них і нормативних значень його техніко-економічних показників
та величини їх відхилення від граничних значень індикаторів
економічної безпеки стан цього підприємства можна характери-
зувати як:

а) нормальний, коли рівень індикаторів економічної безпеки
перебуває в межах граничних значень, а ступінь використання
наявного потенціалу близький до технічно обґрунтованих норма-
тивів завантаження устаткування і площ;

б) передкризовий, коли перевищує порогове значення хоча б
одного з індикаторів економічної безпеки, а інші наблизилися до
своїх порогових значень і при цьому в минулому втрачено техні-
чні і технологічні можливості поліпшення умов і результатів ви-
робництва через вжиття стосовно загроз заходів попереджуваль-
ного характеру;

в) кризовий, коли відбувається перехід порогових значень
для більшості основних (на думку експертів) індикаторів еконо-
мічної безпеки і з’являються ознаки незворотності спаду вироб-
ництва та часткової втрати потенціалу внаслідок вичерпання тех-
нічного ресурсу устаткування і площ, скорочення персоналу;

г) критичний, коли всі (чи майже всі) індикатори набувають
граничних значень, що розмежовують нормальний і кризовий
стани розвитку виробництва, а часткова втрата потенціалу стає
неминучою і невідворотною.

30.3. Управління економічною
безпекою підприємства

Механізм забезпечення економічної безпеки під-
приємства — це сукупність управлінських, економічних, ор-
ганізаційних, правових і мотиваційних способів гармонізації
інтересів підприємства з інтересами суб’єктів зовнішнього се-
редовища, за допомогою чого з урахуванням особливостей дія-
льності підприємства забезпечується отримання прибутку, ве-
личина якого достатня для перебування підприємства в
економічній безпеці.

Створення необхідних умов для економічної безпеки під-
приємства — єдиний організаційно-технічний комплекс, у про-
цесі формування якого розробляється концепція гарантування
безпеки об’єкта або політика безпеки. Її основу складає перелік
обов’язкових заходів, спрямованих на вироблення плану дій що-
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до захисту об’єкта: визначення складу служби безпеки, її місце в
організаційній структурі підприємства, сфера її компетенції, пра-
ва і повноваження, варіанти дій у різних ситуаціях, щоб уникнути
конфліктів між підрозділами.

Відомі чотири найуніверсальніші способи розв’язання біз-
нес-проблем:

1) Absolution «стриманість» — відмова від розв’язання про-
блеми в надії, що вона вирішиться сама;

2) Resolution «часткове розв’язання» — пом’якшення гостро-
ти проблеми або вирішення окремих суперечностей;

3) Solution «оптимальний розв’язок за певних умов» — мак-
симальне використання всіх сил і засобів для розв’язання про-
блеми;

4) Dissolution «розчинення проблеми» — виявлення супереч-
них інтересів і цілей всіх учасників проблеми. Пошук альтерна-
тив для їх задоволення і створення умов, що виключають виник-
нення нових проблем.

Методи мінімізації втрат від реалізації загроз економічній
безпеці в діяльності підприємства:

1) попередження:
— стратегічне планування;
— прогнозування стану зовнішнього середовища;
— моніторинг змін в умовах ведення бізнесу;
— активний цілеспрямований маркетинг тощо;
2) ухилення:
— відмова від ненадійних партнерів;
— відмова від ризикових проектів;
— розподіл ризиків між кількома партнерами та ін.;
3) локалізація:
— створення венчурних підприємств / проектів;
— виокремлення ризикових напрямів бізнесу в автономні гос-

подарські одиниці;
— створення системи «фільтрів» у діяльності підприємства;
4) дисипація:
— інтеграція діяльності;
— диверсифікація (збуту, постачання, інвестицій, сфер бізнесу

тощо);
— розподіл ризику в часі.
Альтернативою застосування цих методів є метод «відшкоду-

вання втрат» від реалізації ризиків господарської діяльності під-
приємства: створення системи резервів (самострахування, стра-
хування господарських ризиків, пошук гарантів, передання
ризиків та ін.).

Серед функціональних складових належного рівня економіч-
ної безпеки фінансова складова вважається провідною й вирі-
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шальною, оскільки за ринкових умов господарювання фінанси є
«двигуном» будь-якої економічної системи. Загальну схему про-
цесу охорони фінансової складової економічної безпеки зобра-
жено на рис. 30.3.

1. Аналіз загрози не-
гативних дій щодо
політико-правової
складової економіч-
ної безпеки

2. Оцінювання поточ-
ного рівня формуван-
ня фінансової складо-
вої економічної без-
пеки

3. Оцінювання ефек-
тивності запобігання
можливим фінансо-
вим збиткам

4. Планування захо-
дів із формування
фінансової складової
економічної безпеки
підприємства

5. Ресурсне забезпе-
чення здійснення за-
ходів щодо організа-
цій фінансової скла-
дової економічної без-
пеки підприємства

6. Оперативна реалі-
зація розроблених
заходів

Рис. 30.3. Схема забезпечення фінансової
складової економічної безпеки підприємства

Спочатку оцінюються загрози економічній безпеці, що мають
політико-правовий характер і включають:

— внутрішні негативні дії (неефективне фінансове планування
та управління активами; малоефективна ринкова стратегія; поми-
лкова цінова й кадрова політика);

— зовнішні негативні дії (спекулятивні операції на ринку цін-
них паперів; цінова та інші форми конкуренції; лобіювання кон-
курентами недостатньо продуманих рішень органів влади);

— форс-мажорні обставини (стихійне лихо, страйки, війсь-
кові конфлікти) та обставини, наближені до форс-мажорних
(несприятливі законодавчі акти, ембарго, блокада, зміна курсу
валют тощо).

У процесі оцінювання поточного рівня формування фінансо-
вої складової економічної безпеки підлягають аналізу:

— фінансова звітність і результати роботи підприємства (ор-
ганізації) — платоспроможність, фінансова незалежність, струк-
тура й використання капіталу та прибутку;

— конкурентний стан підприємства (організації) на ринку —
частка ринку, якою володіє суб’єкт господарювання, рівень за-
стосовуваних технологій і менеджменту;

— ринок цінних паперів підприємства (організації) — опера-
тори та інвестори цінних паперів, курс акцій і лістинг.

Важливою передумовою охорони фінансової складової еко-
номічної безпеки є планування (включаючи й бюджетне) ком-
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плексу необхідних заходів та оперативна реалізація запланованих
дій у процесі здійснення тим чи тим суб’єктом господарювання
фінансово-економічної діяльності.

Інтелектуальна й кадрова складові. Належний рівень еко-
номічної безпеки великою мірою залежить від складу кадрів, їх-
нього інтелекту та професіоналізму. Змістову характеристику
всього циклу формування інтелектуальної та кадрової складової
економічної безпеки наведено на рис. 30.4.

Рис. 30.4. Послідовно здійснювані заходи
з формування інтелектуальної і кадрової

складових економічної безпеки

Формування інтелектуальної та кадрової складових економіч-
ної безпеки охоплює взаємопов’язані й водночас самостійні на-
прями діяльності того чи іншого суб’єкта господарювання:
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— перший — зорієнтовано на роботу з персоналом фірми, на
підвищення ефективності діяльності всіх категорій персоналу;

— другий — спрямовано на збереження й розвиток інтелекту-
ального потенціалу, тобто сукупності прав на інтелектуальну
власність або на її використання (у тому числі патентів і ліцен-
зій), та на поповнення знань і професійного досвіду працівників
підприємства (організації).

На першій стадії процесу формування цієї складової економі-
чної безпеки оцінюється ймовірність негативних дій і можлива
шкода від них. З-поміж основних негативних впливів на еко-
номічну безпеку підприємства виокремлюють недостатню квалі-
фікацію працівників тих чи тих структурних підрозділів, їхнє не-
бажання або нездатність приносити максимальну користь своїй
фірмі. Це може бути зумовлене низьким рівнем управління пер-
соналом, браком коштів на оплату праці окремих категорій пер-
соналу підприємства (організації) чи нераціональним їх витра-
чанням.

Процес планування та управління персоналом, спрямований
на гарантування належного рівня економічної безпеки, має охоп-
лювати організацію системи підбору, найму, навчання й мотива-
ції праці необхідних працівників, включаючи матеріальні та мо-
ральні стимули, престижність професії, волю до творчості,
забезпечення соціальними благами.

Важливою ланкою встановлення нормального рівня економіч-
ної безпеки є оцінювання ефективності заходів, яке здійснюється
через зіставлення загальної величини витрат на запобіжні заходи
і втрат, яких могло б зазнати підприємство.

Процес формування техніко-технологічної складової еко-
номічної безпеки, як правило, передбачає здійснення кількох по-
слідовних етапів.
Перший етап охоплює аналіз ринку технологій стосовно ви-

робництва продукції, аналогічної профілю цього підприємства чи
організації-проектувальника (збирання та аналіз інформації щодо
особливостей технологічних процесів на підприємствах, котрі
виготовляють аналогічну продукцію; аналіз науково-технічної
інформації стосовно нових розробок у цій галузі, а також техно-
логій, спроможних здійснити інтервенцію на галузевий техноло-
гічний ринок).
Другий етап — це аналіз конкретних технологічних процесів і

пошук внутрішніх резервів поліпшення використовуваних техно-
логій.
На третьому етапі здійснюється: а) аналіз товарних ринків

за профілем продукції, що виготовляється підприємством, та рин-
ків товарів-замінників; б) оцінка перспектив розвитку ринків
продукції підприємства; в) прогнозування можливої специфіки
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необхідних технологічних процесів для випуску конкуренто-
спроможних товарів.
Четвертий етап присвячується переважно розробленню тех-

нологічної стратегії розвитку підприємства (виробника продук-
ції), що має включати:

— виявлення перспективних товарів з групи (номенклатури,
асортименту), що виготовляється підприємством;

— планування комплексу технологій для виробництва перспек-
тивних товарних позицій;

— бюджетування технологічного розвитку підприємства на
засаді оптимізації витрат за програмою технологічного розвитку,
для вибору альтернатив, опрацювання власних розробок або при-
дбання патентів і необхідного устаткування на ринку;

— розроблення загального плану технологічного розвитку
підприємства (з відображенням у ньому вибору: альтернативного
варіанта технологічного розвитку строків та обсягів фінансуван-
ня; відповідальних виконавців);

— складання плану власних корпоративних інновацій відпові-
дно до плану технологічного розвитку підприємства.
На п’ятому етапі оперативно реалізуються плани технологіч-

ного розвитку підприємства в процесі здійснення ним виробни-
чо-господарської діяльності.
Шостий етап є завершальним, на якому аналізуються резуль-

тати практичної реалізації заходів щодо формування техніко-
технологічної складової економічної безпеки на підставі спеціа-
льної карти розрахунків ефективності таких заходів.

Формалізоване оцінювання рівня техніко-технологічної скла-
дової економічної безпеки підприємства за окремим функціона-
льним критерієм (коефіцієнтом) здійснюється на підставі розра-
хунку останнього (ОФК) за формулою:

,
ЗВ

З
ОФК

завдр.к.з

відв

+
= (30.2)

де Звідв — сумарний відвернений збиток від реалізації комплексу
заходів для підвищення техніко-технологічної безпеки підприєм-
ства; Вр.к.з — загальна сума витрат підприємства на реалізацію за-
значеного комплексу заходів; Ззадв — сумарний завданий підпри-
ємству збиток за техніко-технологічною складовою його еконо-
мічної безпеки.

Як додаток до плану формування техніко-технологічної скла-
дової економічної безпеки треба розробити планову карту розра-
хунку ефективності заходів з виокремленням прогнозованих не-
обхідних показників. У такій карті, як правило, зазначають:
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розмір можливих збитків від негативних впливів; витрати на реа-
лізацію заходів для відвернення очікуваної (можливої) шкоди і
підвищення техніко-технологічної безпеки підприємства; можли-
ве значення окремого функціонального критерію ефективності
заходів, що здійснюються для формування цієї складової еконо-
мічної безпеки; функціональні підрозділи підприємства (органі-
зації), які є відповідальними за реалізацію пропонованого ком-
плексу заходів.

Загальний процес формування політико-правової складової
економічної безпеки здійснюється за типовою схемою, яка
охоплює такі елементи (дії) організаційно-економічного спря-
мування:

— аналіз загроз негативних впливів;
— оцінювання поточного рівня забезпечення;
— планування комплексу заходів, спрямованих на підвищення

цього рівня;
— здійснення ресурсного планування;
— планування роботи відповідних функціональних підрозділів

підприємства (організації);
— оперативна реалізація запропонованого комплексу заходів

щодо організації належного рівня безпеки.
Передовсім детально аналізують загрози внутрішніх і зовніш-

ніх негативних впливів на політико-правову складову економіч-
ної безпеки та причини їх виникнення.

Основними причинами виникнення внутрішніх негативних
впливів можуть бути: а) низька кваліфікація працівників юриди-
чної служби відповідного суб’єкта господарювання та помилки у
підборі персоналу цієї служби; б) недостатнє фінансування юри-
дичного забезпечення підприємницької або іншої діяльності;
в) небажання чи нездатність підприємства (організації) активно
впливати на зовнішнє політико-правове середовище його (її) дія-
льності.

Останнє, як правило, виявляється в слабкому правовому опра-
цюванні договірних відносин цього суб’єкта господарювання з
іншими, невмінні захищати інтереси підприємства (організації) в
конфліктних ситуаціях, неефективному плануванні юридичного
забезпечення бізнесової діяльності.

Причини виникнення зовнішніх негативних впливів здебі-
льшого мають подвійний характер: політичний і законодавчо-
правовий. До першої групи причин можна віднести: а) зітк-
нення інтересів суспільних груп (верств) населення з економі-
чних, національних, релігійних та інших мотивів; б) військові
конфлікти (дії); в) економічна й політична блокада, ембарго;
г) фінансові та політичні кризи світового (міжнародного) хара-
ктеру.
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У другій групі причин зазвичай виокремлюють: а) здійснення
власних політичних та інших цілей партіями (суспільними руха-
ми), що перебувають при владі; б) зміна положень чинного зако-
нодавства з питань власності, господарського й трудового права,
оподаткування тощо.

Оцінювання реального стану політико-правової безпеки під-
приємства (організації) провадиться за кількома напрямами:

— рівень організації та якості робіт щодо формування цієї
складової загального рівня економічної безпеки;

— бюджетно-ресурсне забезпечення робіт;
— ефективність діяльності відповідних підрозділів суб’єктів

господарювання.
Відповідні служби підприємства (організації) виконують певні

функції, які в сукупності характеризують процес створення та за-
хисту інформаційної складової економічної безпеки. До таких
належать:

 збирання всіх видів інформації, що стосується діяльності то-
го чи того суб’єкта господарювання (інформація щодо всіх видів
ринків; інформація, що характеризує політичні події й тенденції
макроекономічного розвитку світової та національної економік;
корисна науково-технічна інформація);

 аналіз одержуваної інформації з обов’язковим дотриманням
загальноприйнятих принципів (систематизації, безперервності
надходження, всебічного характеру аналітичних процесів) і ме-
тодів (локальних із специфічних проблем, загальнокорпоратив-
них) організації робіт;

 прогнозування тенденцій розвитку науково-технологічних,
економічних і політичних процесів на підприємстві (в організа-
ції), в країні та у світі стосовно конкретної сфери бізнесу (діяль-
ності), а також показників, яких необхідно досягти суб’єкту гос-
подарювання (наприклад, фінансові прогнози, прогнози об’єктів
виробництва й технологічного розвитку);

 оцінювання рівня економічної безпеки за всіма складовими
та в цілому, розроблення рекомендацій для підвищення цього рі-
вня на конкретному суб’єкті господарювання;

 інші види діяльності з формування інформаційної складової
економічної безпеки (зв’язок із громадськістю, створення сприят-
ливого іміджу фірми, захист конфіденційної інформації).

На підприємство (в організацію) постійно надходять потоки
інформації, що розрізняються за джерелами їх формування (ви-
никнення). Заведено виокремлювати: відкриту офіційну інфор-
мацію; вірогідну нетаємну інформацію, одержану через нефор-
мальні контакти працівників фірми з носіями такої інформації;
конфіденційну інформацію, одержану способом несанкціонова-
ного доступу до неї.
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Оперативна реалізація заходів з розроблення та форму-
вання інформаційної складової економічної безпеки здійсню-
ється послідовним виконанням певного комплексу робіт, а
саме:

А. Збирання різних видів необхідної інформації, що здійс-
нюється через офіційні контакти з різноманітними джерелами
відкритої інформації, неофіційні контакти з носіями закритої
інформації, а також за допомогою спеціальних технічних за-
собів.

Б. Оброблення та систематизація одержаної інформації, що
провадиться відповідною службою підприємства (організації) з
метою упорядкування для наступного глибшого аналізу. Для
цього створюються класифікатори інформації та досьє, внутрішні
бази даних і каталоги.

В. Аналіз одержаної інформації, котрий включає всебічне
оброблення одержаних даних з використанням різних техніч-
них засобів і методів аналізу. У процесі здійснення аналітич-
них робіт виконуються прогнозні розрахунки за всіма аспек-
тами інформаційної діяльності та можливими варіантами
зміни середовища бізнесу за допомогою різних методів моде-
лювання.

Г. Захист інформаційного середовища підприємства (орга-
нізації), що традиційно охоплює: заходи для захисту суб’єкта
господарювання від промислового шпіонажу з боку конкурен-
тів або інших юридичних і фізичних осіб; технічний захист
приміщень, транспорту, кореспонденції, переговорів, різної
документації від несанкціонованого доступу заінтересованих
юридичних і фізичних осіб до закритої інформації; збирання
інформації про потенційних ініціаторів промислового шпіона-
жу та проведення необхідних запобіжних дій з метою припи-
нення таких спроб.

Д. Зовнішня інформаційна діяльність, котру спрямовують на
створення в громадськості сприятливого іміджу підприємства
(організації) та протидію спробам завдати шкоди репутації цієї
фірми через поширення про неї хибної інформації.

Проблему формування екологічної безпеки суспільства від
суб’єктів господарювання, що здійснюють виробничо-
комерційну діяльність, можна розв’язати тільки через розроблен-
ня і ретельне дотримання національних (міжнародних) норм мак-
симально допустимого вмісту шкідливих речовин, які потрапля-
ють у навколишнє середовище, а також дотримання екологічних
параметрів продукції, що виготовляється. Підприємства-
продуценти добровільно не будуть цього робити, бо такі заходи
потребують додаткових витрат на очисні споруди та на відповід-
ні ефективні екологічно чисті технології. Єдиним чинником, що
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спонукає підприємства до належної екологізації виробництва, є
накладення відчутних штрафів за порушення національного еко-
логічного законодавства.

Сутність процесу формування екологічної складової економі-
чної безпеки підприємства можна виразити у вигляді функції та-
кого типу:

( ) min,,, →mQZF
де Z — витрати на заходи для дотримання екологічних норм;
Q — втрати від штрафних санкцій за порушення екологічних
норм; m — втрати від закриття для продукції підприємства рин-
ків інших держав з жорсткішими нормами екологічної чистоти
товарів. При цьому індикаторами екологічної складової економі-
чної безпеки є, з одного боку, нормативи гранично допустимої
концентрації шкідливих речовин, установлені національним за-
конодавством, а з другого — аналіз ефективності заходів для за-
безпечення такої екологічної складової.

На підставі загальних стратегічних рекомендацій, опрацьо-
ваних за результатами аналізу карти розрахунку ефективності
здійснюваних заходів, планується комплекс заходів для фор-
мування екологічної складової економічної безпеки в майбут-
ньому. План забезпечення екологічної складової є частиною
загального плану (програми) для досягнення належного рівня
економічної безпеки в цілому. Він має вигляд логічного сцена-
рію здійснення необхідного комплексу заходів у календарній
послідовності з додаванням розрахунку ефективності практич-
ної реалізації цих заходів.

Алгоритм процесу формування екологічної складової еконо-
мічної безпеки полягає в проведенні таких послідовних дій:

 розрахунок карти ефективності вжиття заходів для забезпе-
чення екологічної складової економічної безпеки на підставі звіт-
них даних про фінансово-господарську діяльність підприємства
(організації);

 аналіз виконаних розрахунків і розроблення рекомендацій
для підвищення ефективності запланованих заходів;

 розроблення альтернативних сценаріїв реалізації запланова-
них заходів;

 вибір пріоритетного сценарію на засаді порівняння розраху-
нків ефективності запланованих заходів;

 передача вибраного планового сценарію в складі загального
плану створення надійних умов для економічної безпеки в під-
розділи, які здійснюють функціональне планування фінансово-
господарської діяльності підприємства (організації);

 практичне здійснення запланованих заходів у процесі діяль-
ності відповідного суб’єкта господарювання.
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Принципова схема організації силової складової економічної
безпеки з виокремленням послідовно виконуваних робіт включає
такі дії:

1) аналіз рівня організації силової складової економічної без-
пеки підприємства за напрямами, ресурсами, виконавцями, взає-
модією та ефективністю витрат;

2) прогнозування можливих негативних впливів та очікуваної
шкоди від них;

3) розроблення рекомендованих заходів та визначення очіку-
ваної їх ефективності;

4) планування бюджету на виконання рекомендованого ком-
плексу заходів і розрахунок очікуваної ефективності від його ре-
алізації;

5) планування підбору і спеціального навчання відповідного
персоналу;

6) оперативне планування реалізації пропонованих заходів за
ресурсами та виконавцями.

Явища (дії), що негативно впливають на рівень силової скла-
дової економічної безпеки, зумовлюються кількома чинниками.
Основними з них є:

 нездатність підприємств-конкурентів досягти переваг корект-
ними методами ринкового характеру, тобто за рахунок підви-
щення якості власної продукції, зниження поточних витрат на
виробництво (діяльність), удосконалення маркетингових дослі-
джень ринку тощо;

 кримінальні мотиви одержання злочинними юридичними
(фізичними) особами доходів через шантаж, шахрайство або кра-
діжки;

 некомерційні мотиви посягань на життя та здоров’я керівників
і працівників підприємства (організації), а також на майно фірми.

Названі спонукальні мотиви можуть зумовити спроби негатив-
ного впливу (фізичного та морального характеру) на працівників
фірми. Спроби фізичного усунення керівників, вищих менедже-
рів і головних спеціалістів спричинюються переважно зіткненням
комерційних інтересів підприємств (організацій)-конкурентів,
конфліктами керівництва підприємства (організації) з криміналь-
ними організаціями (особами), а також політичними мотивами.
Спроби морального тиску на працівників тієї чи тієї фірми, як
правило, робляться з метою змусити їх учинити дії, що завдава-
тимуть шкоди економічній безпеці та ефективному функціону-
ванню фірми. Виконавцями таких дій можуть бути представники
криміналітету, корумповані чиновники служб безпеки та подат-
кових служб або спеціально найняті для цього люди та організа-
ції. Основні види дій з метою формування силової складової еко-
номічної безпеки наведено в табл. 30.2.
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Таблиця 30.2
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СЛУЖБ ПІДПРИЄМСТВА

З МЕТОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ СИЛОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЙОГО БЕЗПЕКИ

Завдання
силової складової Функція Підрозділ

підприємства

Створення надійних
умов для фізичної і мо-
ральної безпеки спів-
робітників

охорона співробітників,
збирання інформації та
превентивні дії з метою
запобігання загрозі їх-
ній безпеці

служба безпеки;
інформаційно-аналітич-
ний підрозділ

Гарантування безпеки
майна та капіталів під-
приємства

охорона майна (буді-
вель, споруд, устатку-
вання, транспорту);
охорона перевезень;
страхування майна та
ризиків;
створення умов для
безпеки інвестування

служба безпеки;
фінансова служба

Безпека інформаційно-
го середовища підпри-
ємства

захист від промислово-
го шпіонажу;
збирання інформації
про зовнішнє середо-
вище бізнесу

служба безпеки;
інформаційно-
аналітичний підрозділ

Забезпечення сприят-
ливого зовнішнього се-
редовища бізнесу

превентивні дії для за-
побігання загрозам;
робота з громадськістю
та пресою;
політика лобіювання

вище керівництво фір-
ми;
служба зі зв’язків із
громадськістю;
служба безпеки

В остаточному підсумку сукупність негативних дій щодо си-
лової складової економічної безпеки можна стисло сформулюва-
ти так:

 фізичні та моральні впливи особистого спрямування (спря-
мовані проти конкретної особи);

 негативні дії, спрямовані на завдання шкоди майну, включа-
ючи загрози зменшення активів підприємства (організації) і втра-
ти ним (нею) фінансової незалежності;

 негативний вплив на інформаційне середовище суб’єкта го-
сподарювання (так званий промисловий шпіонаж).

Дотепер немає єдності у визначенні змісту поняття «фікти-
вна фірма». Засоби масової інформації, працівники податкових
органів, платники податків називають їх по-різному: «фіктив»,
«квартальні», «фантоми», «фірми-одноденки», «ліхтарі»,
«прилипали», «блукаючі», «метелики-одноденки», «проліски»,
«підставні фірми», «ями», «глухарі», «ліві», «липові», «роги і
копита», «чорні дірки», «химери», «поганки», «смітники»,
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«одноразові», «псевдо підприємство», «анонімні структури»,
«альтернативний інструмент податкового планування», «куль-
баби», «підприємства-примари», «номінальні контори» і т.д.

На думку В. Навроцького, фіктивне підприємництво — це
складання господарських угод без реального їх виконання (пере-
давання товарів, надання послуг) з використанням юридичних
осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, створених або на-
бутих з цією метою. Стосовно поняття «фіктивна фірма» є й інші
погляди. На думку окремих авторів, фіктивним визнається під-
приємство, що займається нестатутними видами діяльності. Так,
В. Сисоєв вважає, що фіктивною фірмою визнається суб’єкт під-
приємництва, який не подає необхідну фінансову звітність і пе-
ребуває не за зазначеною юридичною адресою. На думку С. Тре-
тьякова, такими є ті суб’єкти підприємництва, які створені за
«фіктивними даними». А. Роздайбєда вважає за необхідне визна-
вати фіктивним підприємством суб’єкти господарювання,
створені без наміру здійснювати статутну діяльність. На його ду-
мку, основна ознака фіктивності — небажання власників (засно-
вників) здійснювати підприємницьку діяльність.

Як критерії «фіктивності» можуть бути також використані:
 співвідношення грошового обороту підприємства з розміра-

ми сплачуваних ним податків;
 обсяги відшкодування податку на додану вартість по експорт-

них операціях (заява значних сум податкового кредиту по ПДВ);
 характеристика фінансового і промислового потенціалу;
 тривалість роботи підприємства, конкурентоспроможність,

частка продукції і послуг, що надаються підприємством, у певних
напрямах;

 значні обороти грошових коштів на розрахунковому рахун-
ку відразу після реєстрації підприємства;

 проведення операцій за лоро-рахунками, за зовнішньоеко-
номічними контрактами;

 здійснення маркетингових послуг, передавання програмних
продуктів та інших видів послуг (проведення нетоварних операцій).

Використовуючи ці критерії, можна виділити три види фі-
ктивних фірм: «чорна», «сіра», «світла».

 «Чорна» фіктивна фірма (здебільшого їх називають «квар-
тальними»): реєстрація за загубленими паспортами, підробними
документами; мінімальний термін діяльності; відсутність бухгал-
терського і податкового обліку; середня тривалість існування
«номінальної контори» (фіктивної фірми) незначна, залежно від її
виду — від 3 місяців до 1,5 року.

 «Сіра» фіктивна фірма (іноді їх ще називають «транзит»,
«буфер»): регулярно здає звітність до податкової інспекції; веде
бухгалтерський і податковий облік; надає звичайні гарантії без-
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пеки здійснюваного бізнесу; отримує плату за послуги в межах
5–7 % від загальної суми угоди; застосовується більшістю
суб’єктів підприємництва для отримання готівки.

 «Світла», або «біла», фіктивна фірма: надає підвищені га-
рантії безпеки; оплата послуг до 10 %; використовується часто
керівниками державних підприємств, зарубіжних представництв.
Послуги «світлої» фіктивної фірми обходяться значно дорожче,
оскільки в таких випадках є надійне прикриття «клієнта» від дії
правоохоронних органів.

Найпоширенішими способами недружнього поглинання стали:
 консолідація (скупка) дрібних пакетів акцій;
 навмисне доведення до банкрутства;
 цілеспрямоване пониження вартості підприємства і при-

дбання його активів;
 спростування прав власності на стратегічно важливі активи

(виробничо-технологічний комплекс, права користування надра-
ми і т.п.);

 «купівля» менеджерів підприємства;
 злиття або приєднання підприємства аналогічного або іншо-

го профілю;
 купівля відділення, філії, філійної мережі, збутової мережі;
 купівля пакета акцій, аж до контрольного.
Будь-який спосіб активної протидії повинен бути побудова-

ний виходячи із стратегії дій агресора. Тому всі дії підприємства,
спрямовані на відсіч агресії, умовно можна підрозділити на:

 екстрений викуп акцій у міноритарних акціонерів;
 додаткове розміщення акцій за закритою підпискою;
 екстрена реструктуризація, виведення активів;
 цільовий викуп своїх акцій у агресора;
 скупка акцій або інших активів агресора з метою подальшо-

го обміну;
 «білий лицар» — відхід під захист сильнішого гравця, ніж

агресор;
 «реінкорпорація» — перереєстрація підприємства в іншому

регіоні;
 судові рішення або суперечки з будь-якого приводу.

30.4. Служба безпеки фірми
(підприємства, організації)

На всіх великих і середніх підприємствах зазвичай
створюються автономні служби безпеки, а безпека функціону-
вання невеликих фірм може забезпечуватися територіальними
(районними або міськими) службами, що в них фірма наймає од-
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ного чи кількох охоронців. Такі служби охорони, як правило,
створюються при місцевих органах внутрішніх справ або при
державній службі безпеки. Пріоритетним принципом організації
та функціонування системи безпеки фірми треба вважати її ком-
плексність, яку можна зобразити у вигляді тривимірної моделі
(рис. 30.6).

Рис. 30.6. Типова тривимірна модель
забезпечення економічної безпеки

Служба безпеки будь-якої фірми постійно виконує певний
комплекс завдань. Головними з них для будь-якої фірми є такі:

 охорона виробничо-господарської діяльності та захист відо-
мостей, що вважаються комерційною таємницею цієї фірми (під-
приємства, організації);
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 організація роботи з правового та інженерно-технічного за-
хисту комерційних таємниць фірми;

 запобігання необґрунтованому допуску й доступу до відомо-
стей та робіт, які становлять комерційну таємницю;

 організація спеціального діловодства, яке унеможливлює не-
санкціоноване одержання відомостей, віднесених до комерційної
таємниці відповідної фірми;

 виявлення та локалізація можливих каналів витоку конфіден-
ційної інформації в процесі звичайної діяльності та за екстрема-
льних умов;

 організація режиму безпеки за здійснення всіх видів діяль-
ності, включаючи зустрічі, переговори й наради в рамках ділово-
го співробітництва фірми з іншими партнерами;

 забезпечення охорони приміщень, устаткування, офісів, про-
дукції та технічних засобів, необхідних для виробничої або іншої
діяльності;

 організація особистої безпеки керівництва та провідних ме-
неджерів і спеціалістів фірми;

 оцінка маркетингових ситуацій та неправомірних дій конку-
рентів і зловмисників.

Зрозуміло, що перелік конкретних завдань стосовно організа-
ції системи безпеки фірми залежно від специфіки її діяльності
може бути більшим або меншим, але він завжди має бути достат-
нім та обґрунтованим.

Сукупність конкретних завдань, що стоять перед службою
безпеки фірми, зумовлює певну низку виконуваних нею функцій.
Загальні функції, що зазвичай покладаються на службу безпеки
фірми (підприємства, організації), наведено на рис. 30.7. Їх сфор-
мульовано достатньо конкретно й чітко, що має суттєве практич-
не значення.

У нормативних документах, які визначають організацію дія-
льності служб безпеки фірм, виокремлюються конкретні об’єкти,
що підлягають захисту від потенційних загроз і протиправних
посягань. Загалом до них належать:

 персонал (керівні працівники; персонал, який володіє інфор-
мацією, що становить комерційну таємницю фірми);

 матеріальні засоби праці та фінансові кошти (приміщення,
споруди, устаткування, транспорт; валюта, коштовні речі, фінан-
сові документи);

 інформаційні ресурси з обмеженим доступом;
 засоби та системи комп’ютеризації діяльності фірми (під-

приємства, організації);
 технічні засоби та системи охорони й захисту матеріальних

та інформаційних ресурсів.
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Рис. 30.7. Типові функції служби безпеки
фірми (підриємства, організації)

Служба безпеки фірми завжди має бути готовою до подолання
критичної (кризової) ситуації, що може постати через зіткнення
інтересів бізнесу та злочинного світу. Для управління безпекою
багато які фірми створюють так звані кризові групи, до складу
яких входять керівник фірми, юрист, фінансист і керівник служ-
би безпеки. Головна мета діяльності кризової групи — протидія-
ти зовнішнім загрозам для безпеки фірми.
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30.5. Антикризова діяльність
і банкрутство підприємств (організацій)

Активний вплив різних чинників зовнішнього середо-
вища на підприємство, неузгодженість взаємодії його внутрішніх
складників призводить до виникнення кризи та дестабілізації дія-
льності цього суб’єкта господарювання і, у певних випадках, до
повного його руйнування як цілісної економічної системи. Криза
трактується як явище, що супроводжується істотним порушенням
раніше стабільних визначальних характеристик функціонування
підприємства. Нарощування сили впливу дестабілізуючих чин-
ників та їх активність спонукає підприємство до відповідної про-
тидії. Така протидія у більшості випадків здійснюється в період
банкрутства підприємства, а повинна бути своєчасною та мати
постійний і упереджувальний характер. Тобто у рамках бізнес-
процесів підприємства мають виконуватись операції, що за своїм
спрямуванням та особливостями здійснення належать до анти-
кризової діяльності.

Отже, «антикризова діяльність підприємства» є сукупністю
цілеспрямованих і послідовних дій менеджерів суб’єкта господа-
рювання, спрямованих на прогнозування й виявлення кризових
процесів, їх локалізацію та усунення.

Антикризова діяльність передбачає вжиття заходів щодо:
своєчасного передбачення кризових проявів і випередження на-
стання кризи; підготовки до змін з метою локалізації можливих
наслідків кризи; активної, комплексної діяльності на всіх ланках
системи під час зародження кризи; обов’язкового дослідження
причин, основних факторів виникнення кризової ситуації; фор-
мування системи оцінювання ефективності проведених заходів.

Діяльність, спрямована на всіляку протидію кризовим проце-
сам, здійснюється як на макро-, так і на нанорівні (підприємства).
На макрорівні реалізуються загальнонаціональні заходи протидії
кризовим процесам на всіх або більшості підприємницьких стру-
ктур. Функціонування складників антикризової діяльності нано-
рівня усуває дестабілізуючий вплив різних чинників на конкрет-
ному підприємстві.

Активна й постійна антикризова діяльність підприємства —
об’єктивний процес, що має свою логіку, розвивається відповідно
до властивих йому закономірностей і відіграє важливу роль у го-
сподарській діяльності підприємства, оскільки за своєю економіч-
ною природою своєчасне виявлення та локалізація кризових про-
явів може зумовити навіть відмову від сьогочасного надмірного
споживання заради збереження підприємства та одержання при-
бутків у майбутньому.
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На основі існуючих базових принципів організації антикри-
зової діяльності визначено основні її цілі, що передбачають:
по-перше, розроблення й реалізацію превентивних антикризо-
вих заходів; по-друге, визначення критеріїв та обґрунтування
заходів щодо антикризової діяльності підприємства у період
гострої фази кризи. Така мета антикризової діяльності підпри-
ємства, як «розроблення й реалізація превентивних антикризо-
вих заходів», домінує у разі функціонування підприємства за
відсутності гострих кризових проявів. Вона орієнтує діяльність
підрозділів фірми щодо формування й підтримки системи збо-
ру й зіставлення аналітичних даних про зовнішні й внутрішні
джерела ризику, ступеня їх впливу на стабільність підприємст-
ва, а також здатність суб’єкта господарювання адекватно
управляти цими ризиками. Отримана в такий спосіб інформа-
ція використовується фахівцями підприємства для моделюван-
ня основних напрямів можливого розвитку кризи. Ґрунтуючись
на аналізі отриманих моделей, приймають рішення з розроб-
лення й підтримки адекватної системи корпоративного управ-
ління й контролю, що здатна звести вплив дестабілізуючих фа-
кторів до мінімуму.

Найважливішим, з погляду ефективного менеджменту, є своє-
часне виявлення фактів розвитку стійких кризових процесів на
підприємстві та реалізація необхідних компенсаційних або де-
структивних стосовно цих кризових проявів, заходів. Тому голо-
вними завданнями при «розробленні критеріїв та обґрунтуванні
заходів щодо антикризової діяльності підприємства в період гос-
трої фази кризи» є: створення системи, котра здатна на підставі
визначених критеріїв вчасно сигналізувати про те, що проведені
превентивні заходи є неефективними, а кризові прояви зроста-
ють; готовність у максимально стислий термін спрямувати біз-
нес-процеси, що реалізуються на фірмі, у режим активної фази
антикризового управління. Інакше кажучи, завдання відповідно
до цієї мети ставляться з урахуванням ситуації, коли виниклі
кризові прояви не вдалося локалізувати в поточному режимі ро-
боти підприємства.

Багатогранність протидії кризовим проявам передбачає здійс-
нення великої кількості різноспрямованих робіт, що за ознакою
однорідності об’єднують у відповідні комплексні й однорідні за-
ходи. Серед сукупності заходів антикризової діяльності підпри-
ємства виокремлюють такі групи:

— превентивні антикризові заходи;
— заходи, спрямовані на розроблення сценаріїв розвитку кри-

зи на підприємстві;
— дії, спрямовані на обґрунтування стратегій антикризового

управління при реалізації сценаріїв локалізації кризових явищ.
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При реалізації превентивних антикризових заходів здійсню-
ється:

 формування й періодична актуалізація системи показників
та індикаторів, що комплексно характеризують поточну діяль-
ність підприємства й тенденції його розвитку на найближчу пер-
спективу;

 визначення граничних значень показників та індикаторів
розробленої системи, за яких виникає мотивована загроза стабі-
льності діяльності фірми;

 розрахунок і періодична актуалізація відповідних показників;
 обґрунтування економічної доцільності реалізації великих

проектів для конкретного підприємства та організація оператив-
ного моніторингу за критерієм впливу на забезпечення стабіль-
ності функціонування цієї фірми;

 проведення періодичного моніторингу кон’юнктури зовні-
шнього середовища, у тому числі цільових ринків підприємства
для оцінки впливу виявлених тенденцій на стабільність функціо-
нування фірми;

 проведення аналізу бізнес-процесів, здійснюваних підпри-
ємством за звітний період, з метою виявлення їх можливого нега-
тивного впливу на стабільність функціонування підприємства.

Упереджувальна антикризова діяльність на підприємстві мож-
лива в разі завчасного прогнозування розвитку кризових проце-
сів. Оскільки ж пов’язані між собою у певний спосіб окремі про-
цеси називають процедурами, то найважливішою складовою
антикризового менеджменту підприємства є формування та ви-
конання відповідних антикризових процедур. Здійснення проце-
дур, спрямованих на розроблення сценаріїв розвитку кризи на
підприємстві, передбачає: визначення можливих напрямів розви-
тку кризи на підприємстві; актуалізацію сценаріїв розвитку кризи
на підприємстві; обґрунтування концепції подолання кризи по
кожному з можливих напрямів її розвитку.

Здійснення антикризового управління неможливе без застосу-
вання стратегій відповідного впливу суб’єктів управління на
об’єкти. Діяльність, спрямована на вироблення стратегій анти-
кризового управління при реалізації сценаріїв локалізації кризо-
вих явищ, передбачає в обов’язковому порядку прийняття управ-
лінських рішень щодо погодження основних пунктів плану
антикризових заходів із профільними підрозділами фірми; за-
твердження концепції антикризової діяльності та базових поло-
жень плану антикризової роботи на підприємстві.

Дані та рекомендації стосовно антикризових дій повинні бути
зібрані й збережені, вивчені й доведені до персоналу підприємст-
ва з метою всебічного вивчення наявного досвіду щодо ефектив-
ного розв’язання антикризових завдань.
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Оскільки на складові господарського механізму підприємства
здійснюється різновекторний вплив, виникає необхідність забез-
печення високої якості та швидкості реалізації антикризових за-
ходів. Регулювання та координація спільних дій із вжиття захо-
дів, що впливають на динаміку антикризової діяльності
підприємства, здійснюється в межах антикризових процесів, що є
складовими загальної сукупності бізнес-процесів підприємства.

Уже зазначалось, що діяльність, яка пов’язана із заходами щодо
протидії кризовим процесам на підприємствах, може здійснюватись
на різних рівнях: держави, регіону, території, галузі, підприємства.
Це підкреслює особливість антикризової діяльності у рамках окре-
мих господарських суб’єктів. При цьому ця сукупність дій спира-
ється на єдину методологічну базу формалізації відносин та оцінки
їх ефективності в умовах використання обмежених ресурсів.

Розвиток та оздоровлення бізнесу можливі за умови не тільки
розв’язання проблем внутрішнього управління підприємством, але й
створення та використання можливостей, що залежать від факторів
динамічного зовнішнього середовища. Це тісно пов’язане із здійс-
ненням антикризових процедур та специфічного антикризового
управління. Реалізація таких процедур характеризується як антикри-
зовий процес, що складається з процесів антикризового управління
та антикризового регулювання. Антикризове управління — це суку-
пність форм і методів реалізації антикризових процедур, що викори-
стовуються для конкретного підприємства, тобто це специфічна сис-
тема управління підприємством, що має за мету локалізацію чи
ліквідацію негативних ситуацій у розвитку підприємства засобами
сучасного менеджменту та економіко-соціального моделювання.

Поняття банкрутства органічно притаманне сучасним ринко-
вим відносинам. Супутником банкрутства завжди є неплато-
спроможність, що характеризує неспроможність підприємства
(організації) задовольнити вимоги кредиторів щодо оплати това-
рів, робіт, послуг, а також забезпечити обов’язкові платежі в бю-
джет і позабюджетні фонди.

У Законі України «Про відновлення платоспроможності бор-
жника або визнання його банкрутом» під банкрутством розумі-
ється визнана арбітражним судом неспроможність боржника від-
новити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом
вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної
процедури. При цьому основними параметрами такого боржника
є величина боргу перед кредитором (їх групою), що більша або
дорівнює 300 мінімальним розмірам заробітної плати та термін
прострочення повернення такого боргу, що перевищує три місяці
з дати встановленого строку їх сплати. Саме за таких параметрів
неплатоспроможності боржника стосовно нього може бути по-
рушена справа про банкрутство.
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Причини банкрутства підприємств (організацій) можуть бути
найрізноманітнішими. Беручи загалом, їх можна поділити на дві
групи: 1) зовнішні, які практично дуже важко (іноді неможливо)
врахувати та нейтралізувати; 2) внутрішні, що безпосередньо за-
лежать від форм і методів господарювання та організації роботи
на самому підприємстві. Результатом одночасного впливу всіх
чинників є настання банкрутства (рис. 28.1).

Зовнішні фактори можуть бути міжнародними та національ-
ними. Міжнародні фактори формуються під впливом динаміки
загальноекономічних показників розвитку провідних країн, стану
світової фінансової системи, стабільності міжнародної торгівлі,
митної політики, рівня міжнародної конкуренції, руху міжнарод-
ного капіталу та ін. Аналіз зарубіжної практики свідчить, що в
країнах із розвинутою економікою та сталою політичною систе-
мою, як правило, 1/3 банкрутств спричиняється зовнішніми, а
2/3 — внутрішніми причинами. Очевидним є й те, що фактори
банкрутства для вітчизняних підприємств є іншими, похідними
від кризового стану національної економіки.

Мають місце й цілком конкретні симптоми настання тотальної
заборгованості і повної неплатоспроможності підприємства (ор-
ганізації). Найхарактерніші з них показано на рис. 30.8.

Рух до кризового стану починається в момент виникнення ку-
мулятивного зростання величини відхилення тих чи тих показни-
ків, які характеризують стан зовнішнього та внутрішнього сере-
довища функціонування фірми, від довгострокових тенденцій
динаміки цих показників. Наприклад, якщо обсяг продажу товару
коливався в межах ± 3 % середньомісячної величини від серед-
ньоквартальної, а наступного місяця впав на 10 % і негативна те-
нденція наростає, то маємо вже певні симптоми кризового стану.

Визнання підприємства банкрутом може мати значні негатив-
ні наслідки не тільки для його кредиторів, а й для всіх суб’єктів
ринкової економіки, як на мікро-, так і на макрорівні. Адже спо-
живачі у разі припинення функціонування підприємства, не
отримають необхідних товарів (послуг), що іноді може порушити
ринкову рівновагу. Працівники підприємства втратять стабільне
джерело прибутків, поповнять лави безробітних, що вимагатиме
збільшення державних видатків на їх соціальну підтримку. Втра-
тять джерело доходів і акціонери, пайовики, власники підприєм-
ства. Партнери банкрута втратять постачальника чи змушені бу-
дуть шукати іншого покупця на власну продукцію, що може не-
гативно позначитися на масштабах та результативності їхньої го-
сподарської діяльності. Держава, втрачаючи платника податків та
обов’язкових платежів, матиме зменшення бюджетних надхо-
джень, макроекономічну нестабільність, посилення соціальної
напруженості як у регіоні, так і в країні в цілому.
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Рис. 30.8. Основні причини банкрутства
підприємств (організацій)

Важливу роль для розуміння сутності інституту банкрутства
відіграє питання його класифікації. Зокрема, залежно від умисно-
сті виникнення ситуації банкрутства останнє можна поділити на
необережне (наслідок помилкових дій і рішень керівництва або
власників, а також форс-мажорних обставин) і умисне (результат
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цілеспрямованих дій заінтересованих осіб). За фактичним станом
організації можна виділити такі види банкрутства: реальне
(пов’язане з фактичною втратою активів у результаті неефектив-
ного здійснення господарської діяльності), фіктивне (результат
умисних дій керівництва підприємства або його власників щодо
виведення та приховування активів, яке здійснюється за розроб-
леним планом чи змовою) та приховане. Залежно від особи, що
подала заяву про порушення справи проти боржника, банкрутст-
во буває добровільне (неплатоспроможне підприємство подає за-
яву до господарського суду з проханням порушити справу про
власне банкрутство) та примусове (заява подається кредитором
або їх групою).

Умови та механізм визнання юридичних осіб, які займають-
ся підприємницькою діяльністю, суб’єктами банкрутства (бан-
крутами) і порядок задоволення претензій кредиторів визначе-
но законодавчо. Основні етапи порушення справи про бан-
крутство того чи того суб’єкта господарювання показано на
рис. 30.10.

Для успішного господарювання на ринкових засадах суттєво
важливою є можливість оцінювання ймовірності банкрутства
суб’єктів підприємницької та іншої діяльності. В економічній те-
орії та практиці є значна кількість методик оцінювання ймовірно-
сті банкрутства суб’єктів господарювання. За методом, що по-
кладений у їх основу, всю їх сукупність можна поділити на
чотири групи:

 моделі дискримінантного аналізу;
 моделі аналізу коефіцієнтів;
 моделі формалізованих критеріїв;
 моделі аналізу грошових потоків.
Одним зі шляхів розв’язання проблеми прогнозування можли-

вості банкрутства є використання моделей передбачення непла-
тоспроможності, розроблених на основі методу дискримінантно-
го аналізу — так званих «Z-коефіцієнтів» (z-score technique) —
показників ймовірності банкрутства, що набули широкого вико-
ристання у США, Великобританії та в інших розвинених країнах.
Перелік найпопулярніших моделей цього методу наведено в табл.
30.3.

Альтернативним напрямом прогнозування можливості банк-
рутства є група моделей формалізованих критеріїв (модель Арґе-
нті). Сутністю такого підходу є ідентифікація ступеня відповід-
ності стану оцінюваної фірми переліку формалізованих критеріїв
(наприклад погіршення якості продукції, наявність суперечнос-
тей у раді директорів, незадовільні фінансові показники тощо),
котрі є характерними для підприємства, що вже зазнало фінансо-
вого краху.
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Рис. 30.9. Сутність можливих симптомів
банкрутства підприємств
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Рис. 30.10. Основні етапи порушення справи
про банкрутство підприємства (організації)
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Моделі аналізу коефіцієнтів передбачають прогнозування не-
платоспроможності суб’єкта шляхом дослідження фактичних
значень обраної сукупності найважливіших фінансових коефіціє-
нтів по підприємству та порівняння їх з еталонними рівнями цих
показників. Цей підхід застосовано в методиці проведення по-
глибленого аналізу фінансово-господарського стану неплато-
спроможних підприємств і організацій, затвердженій наказом
Агентства з питань банкрутства, в моделі У. Бівера та ін.

Завчасно виявити та попередити можливість виникнення си-
туації банкрутства дає змогу метод аналізу фінансових потоків
(аналіз руху грошових коштів), на основі якого розв’язуються за-
вдання з оцінювання строків та обсягів необхідних позикових
коштів, оцінювання доцільності отримання кредиту. Дослідження
грошових потоків полягає у вивченні обсягів і структури надхо-
джень грошових коштів та їх витрачання, визначенні основних
джерел припливу та напрямів відпливу коштів, а також зіставлені
за обсягами і часом вхідних та вихідних потоків, їх збалансова-
ності. Цей метод оцінювання ймовірності банкрутства широко
застосовується на Заході (розробник Дж. К. Ван Хорн), а в Німеч-
чині, наприклад, його використання передбачено в законодавчо-
му порядку для встановлення факту неплатоспроможності під-
приємства у вигляді загрози банкрутства.

Рішення про ліквідацію боржника може прийняти суд зі своєї
ініціативи чи за клопотанням розпорядника майна, кредитора, збо-
рів чи комітету кредиторів. Про визнання боржника банкрутом Ар-
бітражний суд ухвалює відповідну постанову, яка надсилається всім
учасникам, причетним до цього процесу (засновнику визнаної бан-
крутом юридичної особи; власнику майна банкрута або вповнова-
женому ним органу; банку, клієнтом якого є банкрут; органу, що за-
реєстрував банкрута як суб’єкта підприємницької діяльності; усім
кредиторам; усім учасникам угод, що в них боржник бере участь;
усім учасникам арбітражного процесу; державній службі зайнятос-
ті; відповідним профспілковим органам). Цією постановою призна-
чаються також ліквідатори з представників зборів кредиторів, бан-
ків, фінансових органів, а також з Фонду державного майна, якщо
банкрутом визнано державне підприємство або організацію.

Призначені арбітражним судом ліквідатори утворюють лікві-
даційну комісію, якій надаються певні повноваження. До ліквіда-
ційної комісії переходить право розпорядження майном банкрута
і всі його майнові права та обов’язки. Ліквідаційна комісія:
управляє майном банкрута; здійснює інвентаризацію та оціню-
вання майна; визначає ліквідаційну масу і розпоряджається нею;
вживає заходів для стягнення дебіторської заборгованості; реалі-
зує майно збанкрутілого підприємства (організації) і здійснює
інші заходи, спрямовані на задоволення вимог кредиторів.
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Ліквідаційною масою є майнові активи банкрута, на які, з ме-
тою погашення боргу, може бути звернене стягнення на вимогу
кредиторів. Мається на увазі все майно боржника, що належить
йому на праві власності або повного господарського відання.
Якщо суб’єкт банкрутства є засновником або учасником госпо-
дарського товариства та, відповідно, власником частки у статут-
ному фонді товариства, зазначена частка підлягає викупу або ви-
лученню зі статутного фонду через його зменшення; одержані
кошти включаються до складу ліквідаційної маси. Орендоване
майно виключається з ліквідаційної маси.

У світовій практиці розрізняють поняття упорядкованої та
примусової ліквідації, а також, відповідно, терміни «упорядкова-
на ліквідаційна вартість» і «вимушена ліквідаційна вартість». За
упорядкованої ліквідації продаж активів здійснюється протягом
визначеного (розумного) строку з тим, щоб одержати за них най-
вищу можливу ціну. Для найнеліквідніших активів цей період
може становити до двох років. Вимушена ліквідація передбачає
негайний розпродаж активів, як правило, усіх одночасно (на од-
ному аукціоні). Фахівці розрізняють також ліквідаційну вартість
припинення функціонування активів підприємства. У цьому разі
активи списуються.

Зарубіжна практика виокремлює певні етапи технологічної
послідовності процесу розрахунку впорядкованої ліквідаційної
вартості підприємства:

• перший — розроблення календарного графіка ліквідації ак-
тивів підприємства;

• другий — оцінювання теперішньої вартості активів з ураху-
ванням витрат на їх ліквідацію;

• третій — обчислення обсягів зобов’язань підприємства;
• четвертий — визначення різниці між теперішньою (скориго-

ваною) вартістю активів і величиною зобов’язань підприємства.
У разі, коли суб’єктом банкрутства є унітарне державне під-

приємство або господарське товариство, у статутному фонді яко-
го переважна частка майна належить державі, проведення аукці-
ону (конкурсу) здійснюється органом приватизації. Якщо
суб’єктом банкрутства є юридична особа, заснована на недержа-
вній формі власності, ліквідаційна комісія може або безпосеред-
ньо проводити аукціон, або доручити його проведення спеціалі-
зованому ліцензованому підприємству (установі).

Ліквідаційна комісія за погодженням зі зборами (комітетом)
кредиторів визначає послідовність реалізації об’єктів ліквідацій-
ної маси та критерії їх відбору для продажу, оскільки допускаєть-
ся продаж як цілісних майнових комплексів, так і окремого інди-
відуально визначеного майна, об’єктів незавершеного будівни-
цтва або законсервованих об’єктів.
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Згідно з чинним законодавством, якщо майна банкрута виста-
чило, щоб задовольнити всі вимоги кредиторів, він вважається
вільним від боргів і може продовжити свою підприємницьку дія-
льність. Господарський суд має право винести ухвалу про реор-
ганізацію (ліквідацію) юридичної особи тільки тоді, коли в неї
залишилось майнових активів менше, ніж потрібно для її функці-
онування згідно із законодавством, або на клопотання власників
її майна.

Питання для самоконтролю:

30.1. Економічна безпека в системі діяльності фірми за
ринкових умов господарювання.
30.2. Обґрунтування функціональних цілей економічної
безпеки підприємства (організації).
30.3. Об’єктивно необхідний склад функціональних еле-
ментів економічної безпеки суб’єктів господарювання.
30.4. Типова схема процесу досягнення необхідного рівня
економічної безпеки підприємств та організацій.
30.5. Методичні засади визначення та оцінювання досяг-
нутого рівня економічної безпеки того чи того суб’єкта го-
сподарювання.
30.6. Особливості розроблення принципів економічної
безпеки підприємства (організації) за окремими функціо-
нальними складовими.
30.7. Змістова характеристика процесу організації фінан-
сової безпеки суб’єктів бізнесової діяльності.
30.8. Організаційно-економічне обґрунтування необхідно-
сті включення силової складової в сукупність елементів
економічної безпеки підприємства (організації).
30.9. Об’єктивна доцільність створення та функціонування
служби безпеки фірми за ринкових умов діяльності.
30.10. Узгодження конкретних завдань і функцій служб
безпеки підприємств та організацій.
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ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

— IDEF0  752
— PEST-аналіз  95

— автоматизація виробництва  544
— авторське право  307
— адміністративні методи управління  213
— акція  400
— амортизація  346
— асортиментна політика  133
— асоціація  69

— база даних  309
— банкрутство  793
— безперервне поліпшення (стратегія

«кайзен», або «маленьких кроків»)
бізнес-процесів  579

— бенчмаркінг процесу  597, 759
— бізнес  44
— бізнес-план реструктуризації  735
— бізнес-план фінансового оздоров-

лення  737
— бізнес-планування  261
— бренд  141

— валова продукція  114
— валовий прибуток  639
— варіант  136
— варіація товару  136
— вексель  403
— вертикальна диверсифікація  135
— види інвестицій  377
— види підприємницької діяльності  47
— види планів  243
— види цін і тарифів  156
— винахід  311
— виробіток  285
— виробнича інфраструктура  183
— виробнича логістика  526

— виробнича потужність підприємства
472

— виробнича програма підприємства
483

— виробнича програма підрозділів
487

— виробнича структура підприємства
180

— виробничий процес  538
— виробничий цикл  545
— виробничі запаси  362
— виробничі інвестиції  377
— витрати майбутніх періодів  362
— витрати  601
— вихід (продукт)  749
— віртуальне підприємство  79
— власник БП  749
— внутрішнє (мікро-) середовище  86
— внутрішня норма дохідності  397
— внутрішньовиробничий технічний

контроль якості  559
— внутрішньовиробничі логістичні

системи  512
— вхід БП  749

— географічне зазначення походження
товару  314

— гнучкий кошторис  616
— горизонт розвитку  710
— горизонтальна (концентрична) ди-

версифікація  482
— господарська діяльність  23
— господарське товариство  75
— готова продукція  114
— грошові кошти та їх еквіваленти

363
— грошові потоки  383
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— дебіторська заборгованість  362
— диверсифікація діяльності  482
— дивізіонна організаційна структура

223
— дисконтна ставка  389
— ділова активність  649
— договір лізингу  471
— допоміжні цехи підприємства  553
— досконала конкуренція  103

— економічна безпека  765
— економічна додана вартість  394
— економічне управління технічним

розвитком  688
— економічні методи управління  212
— економічність  659
— експертно-аналітичний метод  233
— експрес  233
— елементи витрат  602
— елементи ціни  157
— елімінування товару  136
— енергетичне господарство  189
— ефект і результат діяльності підпри-

ємства  665
— ефективність  660
— ефективність нововведень  428

— життєвий цикл розвитку підприємс-
тва  698

— загальні функції управління  200
— загальнокорпоративний розвиток

689
— запаси матеріалів та їх регулювання

523
— збалансована система показників

699
— злиття  769
— змінні витрати  627
— знаки для товарів і послуг  313
— знос  346
— зовнішнє (макро-) середовище  86

— інвестиції  374
— інноваційний процес  427
— інновація товару  134
— інструментальне господарство  187
— інструменти створення іміджу това-

ру на ринку  146
— інтелектуальна власність  306
— інтелектуальний капітал  322
— інтерфейс БП  749

— інтрапренерство  45
— інфраструктура підприємства  183
— інфраструктура ринку  100

— кадри  272
— кадрова політика  281
— калькулювання  623
— капіталовкладення  376
— казначейські зобов’язання  402
— капітальне будівництво  191
— керівники  273
— керуюча підсистема підприємства

198
— класифікація матеріальних потоків

516
— класифікація стратегій конкуренції

103
— ключові компетенції  596
— колективний договір  63
— комерційна таємниця  318
— комп’ютеризація  309
— комп’ютерна програма  309
— комплекс логістики  512
— конверсія підприємства (організації)

481
— конкретні функції управління  201
— конкурентна перевага  595
— конкурентоспроможність підприєм-

ства  593
— конкурентоспроможність продукції

(послуг)  563
— конкуренція  104
— консорціум  69
— концепція маркетингу  122
— концерн  69
— корисна модель  312
— корпоративне підприємство  66
— корпорація  69, 74
— кошторис  616
— критерій оптимізації виробничої

програми  488

— лізинг  470
— лізингові платежі  471
— ліквідація підприємства  800
— лінійна організаційна структура  218
— лінійно-функціональна організацій-

на структура  222
— лінійно-штабна організаційна стру-

ктура  221
— ліцензія  324
— логістика  509
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— майнові та інтелектуальні цінності
374

— майно соціального призначення
374

— макрологістика  514
— малий бізнес  50
— маркетинг  117
— маркетинг-мікс  123
— маркетингова діяльність

підприємства  29
— маркетингова товарна політика  117
— матеріальний потік  515
— матрична організаційна структура

227
— мережа бізнес-процесів  751
— мережна організація  227
— метод аналогій  232
— метод організаційного моделювання

233
— метод структуризації цілей  233
— методи нормування  522
— методи прогнозування  236
— методи прогнозування попиту  128
— методи розрахунку планових показ-

ників  645
— методи та моделі мотивації  290
— методи тактичного планування  245
— методи управління  211
— методи ціноутворення  163
— мікрологістика  514
— місія підприємства  246
— місткість ринку  130
— місце витрат  601
— моделі оцінювання фінансових ак-

тивів  412
— моделі середовища господарювання

підприємства  84
— модель захисту прав власності  316
— модель процесу фінансового оздо-

ровлення  775
— монополістична конкуренція  103
— монополія  102
— мотивація трудової діяльності  289

— напрями діяльності підприємства
28

— напрями тактичного планування
255

— науково-технічна революція  431
— науково-технічний прогрес  431
— недобросовісна конкуренція  319
— незавершене виробництво  115

— некомерційне господарювання  23
— нематеріальні активи  322
— ненормований оборотний капітал

364
— непрямі витрати  626
— нововведення  428
— номенклатура та асортимент про-

дукції  114
— нормований оборотний капітал  363
— ноу-хау  318

— об’єкт економіки підприємства  21
— об’єкти суміжних прав  310
— облігації  402
— оборотний капітал  361
— обслуговуючі цехи підприємства

181
— обчислення потреби в матеріалах

366
— одноосібне володіння  73
— олігополія  102
— операційна діяльність  538
— операційні витрати  601
— операція  540
— оплата праці  294
— опціон  405
— організаційна структура управління

216
— організаційний прогрес  687
— організаційно-економічний розви-

ток підприємства  696
— організаційно-правова форма

підприємства  72
— організація виробництва  547
— основний капітал  333
— основні фонди (засоби)  333
— основні цехи підприємства  181
— ощадні сертифікати  403

— пакування та обслуговування това-
рів (сервіс)  527

— партнерство  73
— патент  317
— паушальний платіж  326
— перепроектування процесу (концен-

троване поліпшення)  730
— персонал  272
— підприємництво  43
— підприємство  23
— підтримка ТТБ  460
— план з підвищення якості продукції

565
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— планування чисельності персоналу
276

— планування як функція управління
203

— платоспроможність  649
— поглинання  769
— позаоборотні активи  362
— поздовжня (латеральна) диверсифі-

кація  482
— показники ефективності викорис-

тання оборотного капіталу  371
— показники якості продукції  552
— попит  128
— портфельне інвестування  415
— постійні витрати  627
— потік БП  749
— поточні фінансові інвестиції  398
— потужність та напруженість матері-

ального потоку  519
— предмет економіки підприємства

21
— прибутковість підприємства (орга-

нізації)  668
— прибутковість  668
— прибуток  635
— прибуток від звичайної діяльності

635
— прибуток від операційної діяльності

635
— принципи підприємництва  44
— принципи планування  242
— прогнозування  236
— прогресивний розвиток  689
— продуктивність  284
— продуктивність праці  284
— продукція (послуга)  108
— проектна потужність  472
— проектна структура  226
— промислова власність  312
— промисловий зразок  312
— проміжне (мезо-) середовище  86
— прямі витрати  626

— раціоналізаторська пропозиція  315
— реалізована продукція  115
— реальні інвестиції  374
— регресивний розвиток  689
— резервна потужність  472
— результативність  659
— реінжиніринг бізнес-процесів  719,

747
— ремонтне господарство  186

— рентабельність основного капіталу
355

— рентабельність  650
— реструктуризація підприємств  724
— ресурс БП  749
— ринкові структури  100
— ринок  98
— рівень дохідності фінансових ін-

струментів  649
— різновиди генеральної стратегії  249
— робітники  273
— розділи виробничої програми  488
— роялті  326

— санація  736
— санація суб’єктів господарювання

736
— своп  405
— сегмент ринку  101
— середня вартість капіталу  337
— середовище господарювання

підприємства  83
— сертифікація продукції (послуг)

587
— системи якості  577
— складові мезо- та мікросередовища

93
— складське господарство  189
— службовці  273
— собівартість продукції  602
— соціальна інфраструктура  190
— соціально-психологічні методи

управління  213
— спеціалісти  273
— способи поєднання операцій  540
— стандартизація продукції (послуг)

581
— статті калькуляції  604
— статут підприємства  63
— стратегічне планування  245
— стратегічні цілі  247
— стратегія і тактика маркетингу  125
— структура виробництва  544
— структура інвестицій  374
— структура оборотного капіталу  363

— тактичне планування  255
— тарифна сітка  298
— тарифно-кваліфікаційний довідник

298
— термін окупності інвестицій  390
— техніко-технологічна база (ТТБ)  459



Предметний покажчик 807

— технічне обслуговування виробниц-
тва  184

— технічний рівень виробництва  555
— технічний розвиток підприємства

465
— технологічний процес  538
— технологія  538
— тип виробництва  544
— тип підприємництва  42
— товар  108
— товарна політика  133
— товарна продукція  114
— товарний ринок  111
— товарні стратегії  134
— точка беззбитковості  613
— транспортне господарство  188
— трансформація підприємств  715
— трудовий колектив  272
— трудові ресурси  272
— трудомісткість  285

— унітарне підприємство  65
— управління  198
— управління вартістю бізнесу  391
— умовна імунізація  424

— ф’ючерсні контракти  404
— фактори макросередовища  86
— фінансова стійкість  653
— фінансове планування  632
— фінансові деривативи  399
— фінансові інвестиції  398
— фінансування діяльності  631
— фондовіддача  355
— форвардні контракти  404

— форми і види реструктуризації  725
— форми й системи матеріально-

технічного забезпечення  520
— форми підприємництва  45
— форми розвитку ТТБ  460
— форми та системи оплати праці  300
— франчайзинг  78
— функції заробітної плати  294
— функції логістики  510
— функціональна організаційна струк-

тура  221
— функціональні стратегії  248
— функція контролю  209
— функція мотивації  289, 208
— функція організації  204
— функція планування  203
— функція управління  200

— центр відповідальності  257
— цілі підприємства  243
— ціна  156
— цінні папери  400
— цінова політика  172
— цінова стратегія  166
— ціноутворення  162

— чинники підвищення ефективності
675

— чинники ціноутворення  162
— чиста продукція  115
— чистий прибуток  636
— чистий зведений дохід  389
— якість продукції (послуг)  558
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равела, 2004. — 568 с.

177. Швандар В. А., Прасолова В. П., Аврашков Л. Я. и др. Экономика
предприятия: тесты, задачи, ситуации. — М.: ЮНИТИ, 2001. — 254 с.

178. Шершньова З. Є., Оборська С. В. Стратегічне управління: Під-
ручник. —Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2004. — 690 с.

179. Шим Джей К., Сигл Джоел Т. Методы управления стоимостью
и анализа затрат / Пер. с англ. — М.: Филинъ, 1996. — 286 с.

180. Шинкаренко В., Криворучко О. Мотивація результатів діяльності
працівників // Україна: аспекти праці. — 1998. — № 3. — С. 25.

181. Шлыков В. В. Комплексное обеспечение экономической безо-
пасности предприятия. — СПб.: 1999. — 138 с.

182. Шуляк П. Н. Ценообразование: Учеб. практ. пособие. —
Изд. 4-е, перераб. и доп. — М.: Изд. Дом «Дашков и К», 2001. — 216 с.

183. Эйлон, Б. Голд Система показателей эффективности производ-
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університет імені Вадима Гетьмана»

Гарантія відмінних знань

Видавництво КНЕУ, створене 1996 року, є провідним видавцем економіч-
ної літератури в Україні.

Видання КНЕУ — це книжки високої якості для студентів та викладачів
вищих навчальних закладів, науковців та підприємців.

Видавництво вже випустило у світ понад 1000 найменувань підручників і
посібників та регулярно забезпечує своїх читачів новими виданнями.

Якість понад усе

• Літературу видавництва КНЕУ розроблено відповідно до затверджених
Міністерством освіти і науки України навчальних програм та вимог Болонської
декларації.

• Процес випуску літератури видавництва включає повний цикл підготовки
книжок — від розміщення заявки автором до отримання надрукованих примір-
ників. Це гарантує актуальність матеріалів, адекватність їх сучасним умовам
ведення бізнесу та перевірку на практиці.

• Видання КНЕУ дають змогу комплексно забезпечити навчальний процес і
науковий розвиток студентів, аспірантів та викладачів. Оптимальне поєднання
теоретичних матеріалів з практичними прикладами робить видання корисними
для працівників підприємств та підприємців.

Видавництво пропонує

• підручники
• навчальні посібники
• навчально-методичні посібники
• курси лекцій
• тренінгові технології
• монографії
• збірники наукових праць
• освітньо-кваліфікаційні характеристики
• освітньо-професійні програми

Основні напрями видань

Міжнародна економіка
Економіка підприємства
Статистика
Менеджмент. Маркетинг
Бухгалтерський облік. Аудит
Фінанси
Банківська справа. Інвестування
Економіка агробізнесу
Право
Точні науки
Суспільні та гуманітарні науки

______________________________

Видавництво КНЕУ імені Вадима Гетьмана
04053, м. Київ, пл. Львівська, 14
тел.: (044) 537-61-44, e-mail: publish@kneu.kiev.ua
Реалізація книжок
ТОВ «Міжнародний інститут бізнес-освіти КНЕУ ім. В. Гетьмана»
Тел./факс: (044) 537-61-71, 537-61-77
e-mail:andrushko@icbe.com.ua
www.icbe.com.ua
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ОПТОВИЙ ПРОДАЖ

Як придбати літературу

 За телефоном: 8 (044) 537-61-71, 537-61-77, 238-63-19
 Електронною поштою: andrushko@icbe.com.ua
 Надіслати листа:

ТОВ «Міжнародний інститут бізнес-освіти КНЕУ ім. В. Гетьмана»
пл. Львівська, 14, м. Київ, Україна, 04053

Дані замовлення
Повна назва та абревіатура                   Автор
організації замовника                            Кількість примірників
Контактна особа                                     Телефон, факс
Повна назва книги                                  Поштова адреса з індексом

 ТОВ «Міжнародний інститут бізнес-освіти КНЕУ ім. В. Гетьмана»,
р/р 260050398600, АБ «Брокбізнесбанк» м. Київ,   МФО 300249,
Код  ЄДРПОУ 32961034.

  В офісі ТОВ «Міжнародний інститут бізнес-освіти КНЕУ
 ім. В. Гетьмана», м. Київ, пл. Львівська, 14

 Кур’єрською службою «МІБО КНЕУ» по м. Києву
 Через службу «Київські відомості» по регіонах України

Отримати
літературу

Замовити
літературу

Перерахувати
кошти

Пропонуємо гнучку систему знижок та вигідні умови співпраці.
Забезпечуємо щотижневе розсилання прайсів та інформації про нові надходження електронною

поштою.

Роздрібний продаж літератури в Києві

• пл. Львівська, 14
• просп. Перемоги, 54/1

• вул. Мельникова, 79/81
• вул. Дегтярівська, 49 Г

       • Книжковий магазин «Знання», вул. Хрещатик, 44, тел.: 234-22-91
• Книжковий магазин «Сяйво», вул. Червоноармійська, 6, тел.: 235-43-66

        • Книжковий магазин «Урожай», просп. 40-річчя Жовтня, 128, тел.: 258-31-87
• Книжковий магазин «Академкнига», вул. Стрітенська, 17, тел.: 272-35-82

______________________________

Видавництво КНЕУ імені Вадима Гетьмана
04053, м. Київ, пл. Львівська, 14
тел.: (044) 537-61-44, e-mail: publish@kneu.kiev.ua
Реалізація книжок
ТОВ «Міжнародний інститут бізнес-освіти КНЕУ ім. В.Гетьмана»
Тел./факс: (044) 537-61-71, 537-61-77
e-mail:andrushko@icbe.com.ua
www.icbe.com.ua
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АРК
ВАТ «Кримкнига»
м. Сімферополь,вул. Горького, 5
тел.: (0652) 27-54-87
Книжковий магазин «Буква»
м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 6
тел.: (0652) 27-31-53
м. Євпаторія, вул. Фрунзе, 42
тел.: (06569) 331-44
м. Ялта, вул. Гоголя, 24
тел.: (0654) 32-37-41
ВІННИЦЬКА ОБЛ.
Магазин «Кобзар»
м. Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
ВОЛИНСЬКА ОБЛ.
ТОВ «Знання»
м. Луцьк, пр. Волі, 41
тел./факс: (03322) 423-98
Книгарня «Дім книги»
м. Луцьк, вул. Конякіна, 37-а
тел./факс: (0332) 73-01-59
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
Бібколектор обласний
м. Дніпропетровськ, вул. Кірова, 22
тел.: (056) 778-38-39-ф, 778-25-37
Магазин «Ера»
м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 42
тел.: (0564) 712367
Книжковий магазин «Дар»
м. Кривий Ріг, вул. Пухачевського, 75
тел.: (0564) 66-41-88
тел./факс: (0564) 66-01-68
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.
ПП Ярошенко Н. М.
м. Донецьк, вул. Артема, 84
(приміщення обласної бібліотеки
ім. Н. Крупської)
тел.: (062) 343-88-07
СПД Дротенко
м. Донецьк, вул. Артема, 160
Книжковий ринок, м.Донецьк,
торговий комплекс «Маяк», місце 113
тел./факс: (0622) 22-68-79

ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛ .
«Світ книги»
м. Житомир, вул. Київська, 17/1
тел.: (0412) 47-27-52
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ.
Книгарня «Книги»
м. Ужгород, пр. Свободи, 3
тел. : (0312) 61-36-95
Книгарня «Кобзар»
м. Ужгород, пл. Корятовича, 1
тел. : (03122) 3-35-16
ТОВ «Букініст»
м. Ужгород, вул. Л. Толстого, 4
тел.: (03122) 3-72-18
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.
ТОВ «ЛЕКТОС» ЛТД
м. Запоріжжя, пр. Леніна, 142
тел.: (0612) 13-85-53, (061) 220-09-96
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ.
Книгарня
м. Івано-Франківськ, пл. Ринок, 14
тел. : (03422) 2-47-82
ТОВ «Арка»
м. Івано-Франківськ, Вічевий майдан, 3
тел./факс: (0342) 50-14-02, (03422) 3-04-60
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ.
«Книжковий світ»
м. Кіровоград, вул. Набережна, 11
ЛУГАНСЬКА ОБЛ.
Глобус-книга
м. Луганськ, вул Совецкая, 58
тел./факс : (0642) 53-62-30
ФОП Гречишкін С. І.
м. Луганськ, вул. Леніна, 149-а
тел./факс: (0642) 58-95-28, 59-63-37
ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.
Книгарня «Глобус»
м. Львів, пл. Галицька, 12
тел.: (0322) 74-01-77
ДКП «Бібліотечний колектор»
м. Львів, вул. Лисенка, 21
тел./факс: (0322) 75-79-86
ТОВ «Ноти»
м. Львів, пр. Шевченка, 16
тел./факс: (0322) 72-67-96
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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ.
Книгарня «Книги»
м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 338
тел.: (0512) 25-20-41
ТОВ «Ноу-Хау»
м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 35А
тел.: (0512) 47-47-97
Книгарня «Книголюб»
м. Миколаїв, пр. Миру, 3
тел.: (0512) 56-72-65
Книгарня «Світ книги»
м. Миколаїв, вул. Б. Морська, 51
тел.: (0512) 67-01-38
АІРП «Миколаїв книга»
м. Миколаїв, пр. Леніна, 122
тел.: (0512) 55-20-93
ОДЕСЬКА ОБЛ.
ПП Петров О. Є.
м. Одеса, вул. Гайдара, 66, кв. 99
тел./факс: (0482) 49-23-41;
(0482) 66-17-64
Книжковий магазин «Дім книги»
вул. Дерибасівська, 27
тел.: (048) 728-40-13
ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.
«Планета»
м. Полтава, вул. Жовтнева, 60А
тел./факс: (05322) 72-019
Книжковий магазин «Роксолана»
м. Кременчук, вул. Перемоги, 26
тел./факс: (0536) 79-85-95, 3-20-64
РІВНЕНСЬКА ОБЛ.
ОККП «Рівнекнига»
м. Рівне, вул. Островського, 16
тел.: (0362) 22-41-05
СУМСЬКА ОБЛ.
ТОВ «Прометей»
м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 18
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ.
СМП «Карт-бланш»
вул. Дорошенка, 16
тел./факс: (0352) 43-55-44

ХАРКІВСЬКА ОБЛ.
АВІОНІКА-Харків
м. Харків, вул. Сумська, 51
тел.: (057) 714-26-75

ПП Антаков А. П.
Книжковий ринок «Райский уголок»
м. Харків, пр. Кравцова, 19, 2 ряд, 22 м.
тел.: (067) 390-62-82, 8(050) 594-5840
Книжковий парк «Центральний»
м. Харків, пл. Р. Люксембург, 10,
тел.: (057) 759-02-99, 754-33-01
ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.
Магазин «Учбова книга»
м. Херсон, вул. Декабристів, 22
тел.: (0552) 26-22-10
вул. Кулика, 135, тел.: (0552) 55-54-01
Книгарня «Книжковий ряд»
м. Херсон, вул. Леніна, 14/16
тел.: (0552) 22-14-56
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ.
ТОВ «Книжковий світ»
м. Хмельницький, вул. Подільська, 25
тел.: (0382) 65-60-73, 26-60-73
ХОП «Школяр»
м. Хмельницький, вул. Щербакова, 4
тел.: (03822) 3-03-90
ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.

«Будинок книги»
вул. Хрещатик, 200
тел.: (0472) 45-99-20
ДТП«Світоч»
вул. Байди Вишневецького, 38
тел.: (0472) 32-92-78
Магазин «Інтелектуальної книги»
м. Черкаси, вул. Леніна, 31\1
тел.: (0472) 32-14-53

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ.
«Чернівецький обласний бібколектор»
вул. Шептицького, 23
тел.: (0372) 52-62-10
КП «Чернівцікнига»
м. Чернівці, вул. Шептицького, 23
тел.: (0372) 52-23-13
КП «Технічна книга»
вул. О. Кобилянскої, 45
тел.: (03722) 2-74-96, факс: 2-71-64
ЧЕРНІГІВСЬКА  ОБЛ .
КТП «Будинок книги»
м. Чернігів, пр. Миру, 45
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ЕКОНОМІКА

НП Економіка праці Завіновська Г. О. 304  2007

НП Економіка державного сектора Малий І.Й., Галубарда М.К. 280  2007

НП Політична економія
Кривенко К.Т.,
Савчук В.С.,
Бєляєв О.О.

512  2008

П Страхові послуги Осадець С.С. 464  2007

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

М Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах
глобалізації економічного розвитку. Т.1. У 2-х томах

Лук’яненко Д.Г.,
Поручник А.М. та ін.     816 2006

М Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах
глобалізації економічного розвитку. Т.2. У 2-х томах

Лук’яненко Д.Г.,
Поручник А.М. та ін.     592 2006

НМП Міжнародна інвестиційна діяльність Руденко Л.В. та ін.     168 2008

НМП Міжнародний менеджмент Панченко Є.Г. 468 2007

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ, ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

НП Бізнес-діагностика підприємства Швиданенко Г. О. та ін. 344 2007

М Управління підприємствами: сучасні тенденції розвитку Гончарова Н.П. та ін. 288 2006

НП Бізнес-тренінги для економістів Бутенко Н.Ю. та ін. 306 2007

НП Антикризове управління підприємством Шершньова З. Є. 680 2007

М Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці
України Павленко І. А. 248 2007

НП Потенціал підприємства
Федонін О.С.,
Рєпіна І.М.,
Олексюк  О.І.

316 2007

НП Управління конкурентоспроможністю підприємства Клименко С.М. та ін. 520 2008

НП Управління капіталом підприємства Швиданенко Г.О. та ін. 440 2007

ЕКОНОМІКА АГРОБІЗНЕСУ

М Капіталізація сільського господарства: стан та економічне
регулювання розвитку Андрійчук В.Г. 216 2007

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

НП Державне регулювання економіки Чистов С. М. та ін. 440   2006

НМП Ціни та цінова політика Тормоса Ю.Г.      92 2006

П Макроекономіка Савченко А. Г 448 2007

НМП Макроекономіка Савченко А.Г.,
Євдокімова Д. 256 2008

МЕНЕДЖМЕНТ

НМП Управління якістю Вакуленко А.В.     167    2006

НМП Операційний менеджмент. Задорожна Н. В.,
Омельяненко Т.В. 236 2006

НП Збірник ситуаційних вправ з дисциплін управлінського
спрямування Вакуленко А. В. та ін. 200 2006

НП Менеджмент персоналу Данюк В. М., Петюх В. М. 398 2006

НП Організація праці менеджера Данюк В.М 276 2006
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

НМП Ринок праці
Васильченко В. С.,
Петюх В.М.,
Щетіна Л.В.

228 2006

П Мотивація персоналу Колот А. М. 337 2006

НМП Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки
праці

Писаревська Т. А.
та ін. 284 2006

НМП Управління персоналом Петюх В.М. та ін 320 2006

МАРКЕТИНГ

НП Маркетинг послуг Мальченко В.М. 360 2007

НМП Інфраструктура товарного ринку Савощенко А.С.,
Полонець В.М. 376 2007

П Маркетингові дослідження Войчак А.В.,
Федорченко А.В. 408 2007

П Логістика Кальченко А. Г. 284 2007
НП Рекламний креатив Примак Т. О.     328 2006

НМП Інфраструктура товарного ринку Савощенко А.С.,
Полонець В.М. 376 2007

ФІНАНСИ

НП Фінансовий менеджмент у малому бізнесі Буряк Л.Д 432 2007
НМП Фінансовий ринок Суторміна В. М. та ін. 176 2008

НМП Фінанси
Романенко О.Р.,
Огородник С.Я.,
Зязюн М.С.

388
2007

НП Фінанси страхових організацій Гаманкова О. О. 328 2007
НП Фінанси Опарін В. М. 240 2007
П Страхування Осадець С.С. 604 2006
П Фінанси підприємств Поддєрьогін А. М. та ін 552 2007

БАНКІВСЬКА СПРАВА, ІНВЕСТИЦІЇ

П Фінансовий та управлінський облік у банках Кіндрацька Л.М. 816 2008
НП Управління банківськими ризиками Примостка Л.О. 600 2007

НП Маркетинг у банку
Нікітін А. В.,
Бортніков Г.П.,
Федорченко А.В.

432 2006

НМ Збірник задач з аналізу банківської діяльності Герасимович А.М. 504 2006
НМП Грошово-кредитні системи зарубіжних країн Шамова І.В. 160 2007

НП Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних
установ Болюх М. А. 344 2008

П Аналіз банківської діяльності Герасимович А.М. 600 2006
П Гроші та кредит Савлук М.І. та ін. 744 2008
НП Ситуаційне моделювання банківської справи Нікітін А.В. 152 2006

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АУДИТ

НП Організація та методика аудиту підприємницької діяльності Петрик О.А.,
Савченко В.Я. 472 2008

НП Управлінський облік Добровський В.М.,
Гнилицька Л.В. та ін. 278 2008

НП Аудит Савченко В.Я. 328 2006

НП Облік діяльності суб’єктів малого підприємництва Свідерський Д.Є.,
Свідерський Є.І. 472 2008

НП Бухгалтерський облік для економістів і правознавців Кузьмінський Ю.А 648 2007
НП Збірник задач з курсу «Звітність бюджетних установ» Ткаченко І.Т. 232 2007

НП Фінансовий облік
Бабич В. В.,
Сагова С. В. 288 2007
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НП Бухгалтерський облік в управлінні підприємством Сопко В. В. 526 2006

М Бухгалтерський облік в бюджетних установах: методологія та
організація Свірко С. В. 244 2006

П Облік і аудит в банках Герасимович А.М. 536 2006

П Облік міжнародних операцій Кузьмінський Ю.А.,
Козак  В.Г., та ін. 336 2006

М Облік фінансових інвестицій: методологія та проблеми
міжнародної уніфікації

Лук’яненко Л.І.,
Небильцова О.В.,
Коршикова Р.С.

172 2006

НП Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах Свірко С. В. 380 2006
М Оцінка в бухгалтерському обліку Ловінська Л. Г. 256 2006
НП Податковий облік і звітність Коцупатрий М.М. та ін. 312 2006

ПРАВО

НП Основи правознавства Опришко В.Ф. 232 2007
НП Земельне право Мачуська І.Б. 280 2007
НМП Міжнародне право Фастовець А. С. 240 2007

НМП Митне право Діхтієвський П.В.,
Шаповалов Д.В. 160 2008

НП Правові основи місцевого самоврядування Куколевська  Ж. Д. 166 2006
НП Судово-бухгалтерська експертиза Мумінова-Савіна Г. Г. 204 2006

М
Теоретичні і практичні проблеми правового забезпечення
соціально-економічного та політичного розвитку суспільства
і держави

Опришко В.Ф.,
Шульженко Ф.П.,
Гайдулін О.О. та ін.

702 2006

М Уголовно-правовые проблемы трансплантации органов и
тканей человека и донорства крови в Украине Чеботарьова Г. В. 180 2006

НП Цивільне і торгове право зарубіжних країн Шимон С.І. 240 2006

ВИЩА МАТЕМАТИКА, ІНФОРМАТИКА, ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ

НП Інженерна та комп’ютерна графіка Сидоренко В.М. 336 2007

НП Інтелектуальний аналіз даних Ситник В.Ф.,
Краснюк М.Т. 376 2007

НМП Інформаційні системи і технології в статистиці Орленко Н. С. 288 2008
НМП Інформаційні системи і технології на підприємстві Гужва В.М. 368 2008
НП Проектування автоматизованих інформаційних систем Кравченко В.Г. 360 2008

НП Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності Вітлінський В.В.,
Маханець Л.Л. 432 2008

НП Теорія ймовірності і математична статистика. У 2 ч. Ч.1.
2-ге вид. без змін

Жлуктенко В. І.,
Наконечний С.І. 304 2007

НП Теорія ймовірності і математична статистика. У 2 ч. Ч.2.
2-ге вид. без змін

Жлуктенко В.І.,
Наконечний С.І. 368 2007

СТАТИСТИКА

НП Статистика: структурно-логічні схеми та задачі
Єріна А.М.,
Захожай В.Б.,
Манцуров І.Г. та ін.

304 2007

СУСПІЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

НП Етика. Естетика Волошко І. Є. та ін. 152 2007
НП Історія української суспільно-політичної думки Морозов В.В. 180 2006
НП Історія економіка та економічних учень Проскурін П.В, 372 2007

НМП Історія держави і права зарубіжних країн
Шульженко Ф.П,
Гайдулін О.О.,
Перепадя О.В.

192 2007




