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підприємства. Досліджується процес управління інноваційно-
інвестиційною діяльністю, формування організаційно-правових 
форм підприємств та їх техніко-технологічної бази, розкрито 
систему факторів зовнішнього середовища, які впливають на 
результати господарської діяльності підприємств.  

Розглянуто комплекс питань, пов’язаних з фінансово-
економічною діяльністю підприємств, з їх трансформацією  та 
реструктуризацією, економічною безпекою, розкрито сучасні 
моделі розвитку підприємства. 

Призначено для студентів, аспірантів, здобувачів економічних 
спеціальностей.  
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6. Дозволяють у наочній формі здійснити аналіз конкурентних 
переваг підприємства: 

а) методичні підходи; б) аналітичні методи; 
в) графічні методи; г) якісні методи. 
 
7. Основою підвищення конкурентоспроможності підприємства є: 
а) ефективність; 
б) позитивний внутрішній ефект; 
в) стратегія; 
г) негативний зовнішній ефект. 
 
8. До основних факторів забезпечення конкурентоспроможності 

відносяться: 
а) стабільний фінансовий план; 
б) висока якість продукції; 
в) розвинута інформаційна система; 
г) вірні відповіді – а), б), в). 
 
9. Здійснення системного аналізу перспектив розвитку підприємств 

галузі відбувається на: 
а) мікрорівні; 
б) на рівні Національних Асоціацій підприємств; 
в) на державному рівні; 
г) немає вірної відповіді. 
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2. Що відноситься до внутрішніх факторів ефективності? 
3. Що відноситься до зовнішніх факторів ефективності? 
4. Що відображає показник ефективності діяльності? 
5. Яка послідовність проведення інтегральної оцінки ефективності 

діяльності підприємства? 
6. Наведіть приклад стратегічного розвитку для окремого 

підприємства (на власний вибір). 
7. Що відноситься до основних чинників конкурентоспроможності? 
8. Що є основою підвищення конкурентоспроможності під-

приємства? 
9. З якою метою проводиться оцінка конкурентоспроможності 

підприємства? 
10. Наведіть основні фактори забезпечення конкурентоспро-

можності. 
11. Наведіть можливі наслідки для різних галузей промисловості 

за умов вступу України у СОТ. 
 

Тести 27 
1. Теорія ефективності чітко розмежовує поняття: 
а) ефекту і ефективності; б) ефекту і витрат; 
в) ефективності і витрат; г) результат заходу і ефекту. 
 
2. Ефективність діяльності характеризується: 
а) індексами товарообороту; б) часткою ринку; 
в) структурою товарообороту; г) усі відповіді вірні. 
 
3. Якщо результати економічної діяльності перевищують витрати, 

то спостерігається: 
а) позитивний ефект; б) негативний ефект; 
в) вірні відповіді – а) і б); г) немає вірної відповіді. 
 
4. До внутрішніх факторів ефективності відносяться: 
а) оцінка наявності, стану та відтворення ресурсного потенціалу; 
б) формування умов ефективного використання та відтворення 

ресурсів; 
в) формування умов ефективного використання зовнішніх факторів; 
г) ідентифікація та оцінка впливу на ефективність. 
 
5. Результат конкурентних переваг підприємства, до яких нале-

жать певні характеристики товарів,умови виробництва – це: 
а) ефективність; б) конкурентоспроможність; 
в) методологічні підходи; г) ефект. 
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продукції, яка забезпечується впровадженням міжнародних стандартів 
з якості та безпеки продукції; постійне оновлення технологічного 
обладнання; розроблення нових технологій та інформаційних мереж; 
наявність висококваліфікованого персоналу; створення власної 
сировинної бази; привабливість торгової марки. Зокрема, високо-
конкурентоспроможними на ринку стали м’ясокомбінати, що 
забезпечують комплексне перероблення сировини, впровадження 
ресурсозберігаючих технологій та інших інновацій. 

Для стратегічного розвитку підприємств м’ясної промисловості 
на період до 2015 року необхідно: 

На державному рівні: розробити і затвердити Постановою Кабінету 
Міністрів України довгострокову стратегію розвитку м’ясної про-
мисловості до 2015 року; розробити дієву державну агропромислову 
політику у сфері розвитку тваринництва, яка б базувалася на 
стратегічному виборі нашою державою європейської інтеграції; надати 
статус державного органу управління розвитком м’ясної промисловості 
Національній асоціації виробників м’яса і м’ясопродуктів України 
«Укрм’ясо» та передбачити відповідне фінансування щодо вивчення та 
розповсюдження передового досвіду організації виробництва і праці, 
новітніх технологій, сертифікації і стандартизації; створити умови 
для залучення приватного капіталу для підприємств промисловості; 
забезпечити матеріальну та фінансову підтримку щодо створення 
науково-технічної та виробничої бази галузі для розроблення і 
впровадження новітніх ресурсозберігаючих технологій, техніки та 
інших інновацій; гармонізувати українську систему стандартизації 
та сертифікації, а також норми, що регламентують санітарний 
контроль відповідно до європейських стандартів та ін. 

На рівні Національної асоціації виробників м’яса і м’ясопродуктів 
України «Укрм’ясо»: здійснити системний аналіз перспектив розвитку 
підприємств м’ясної промисловості та, на підставі отриманих 
результатів розробити «Галузевий план роботи щодо створення 
нових модернізованих зразків обладнання на період до 2015 року»; 
визначити критерії до проведення атестації виробництва підприємств; 
підготувати і подати уряду пропозиції щодо забезпечення 
конкурентоспроможності галузі в умовах співробітництва України з 
країнами Європейської Співдружності та ін. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 27 

«ІНТЕГРАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ» 

 
Питання для обговорення: 

1. Чим характеризується ефективність роботи виробничих під-
приємств? 
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нових технологій; розвинута інформаційна система; висококвалі-
фікований персонал, який працює як одна команда; конкуренто-
спроможність торгової марки та інші. 
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Інтегральний показник конкурентоспроможності за 2003 р.
Інтегральний показник конкурентоспроможності за 2004  р.
Інтегральний показник конкурентоспроможності за 2005 р.
Інтегральний показник конкурентоспроможності за 2006 р.

Рис. 24. Порівняльна діаграма інтегрального показника 
конкурентоспроможності м’ясопереробних підприємств 

за 2003-2006 роки 
 

Вступ України до СОТ може призвести до негативних наслідків 
для підприємств м’ясної промисловості у зв’язку з вимогою відміни 
державних дотацій сільському господарству, і, як наслідок, − 
зменшення обсягів тваринницької сировини. У 2006 році імпорт 
м’яса і м’ясопродуктів в Україну у 15 разів перевищував експорт, 
що свідчить про поступове перетворення галузі з експортоорієнтованої 
на імпортозалежну. За даними Міністерства аграрної політики, 
щорічно на імпорт м’яса Україна витрачає п’ять мільярдів гривень, 
які могли бути виділені на розвиток вітчизняного тваринництва. 

Оцінка конкурентоспроможності підприємств м’ясної промис-
ловості, які реалізували продукцію на регіональному ринку м. Києва та 
Київської області у 2003-2006 роках, свідчить, що на інтегральний 
показник конкуренто-спроможності впливають фактори забезпечення 
конкурентних переваг підприємствами галузі: висока якість м’ясної 
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найповніше відповідає тенденціям розвитку ринкової ситуації і 
найкраще використовує сильні сторони діяльності підприємства. 

До ключових факторів, що впливають на вибір стратегії слід 
віднести: стан конкурентного середовища галузі і позицію в ній 
підприємства, його цілі та пріоритети керівництва, обсяги фінансових 
ресурсів та рівень прийнятного ризику, результати реалізації попередніх 
стратегій, фактор часу. 

 
27.4. ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 
(на прикладі м’ясної промисловості) 

 
З метою оцінки конкурентоспроможності підприємств м’ясної 

промисловості здійснено регіональний аналіз ринку м. Києва та 
Київської області, який є найбільш висококонкурентним. Станом на 
01.01.2007 року в області функціонувало 110 переробних підприємств 
різної форми власності та 19 цехів у сільськогосподарських під-
приємствах. Однак тільки 6 м’ясопереробних і 2 птахопереробних 
підприємства Київської області є конкурентоспроможними на 
даному ринку, решта − підприємства інших регіонів України. 

У дослідженні проаналізовано діяльність і конкурентні позиції 
10 підприємств м’ясної промисловості, що реалізують продукцію на 
ринку м. Києва та Київської області, мають майже однаковий 
асортимент продукції, орієнтацію на певний рівень споживача, збутову 
політику товарів в однаковому ціновому діапазоні, використання 
подібних маркетингових підходів. 

Оцінка конкурентоспроможності підприємств (на основі SWOT-
аналізу, методу, на основі теорії ефективної конкуренції, оцінки 
фінансового стану та методу балів) свідчить, що рівень конкуренто-
спроможності змінюється залежно від ситуації на ринку, стабільності 
становища конкурентів. Так, за 2003-2006 роки змінився рівень 
конкурентоспроможності підприємств-лідерів на ринку: одні втратили 
лідерські позиції (ЗАТ «Київський м’ясопереробний завод», ТОВ 
«М’ясний альянс», ПІІ ТОВ «Русанівський м’ясокомбінат»); інші за 
рахунок здобутих конкурентних переваг його забезпечили (ВАТ 
«Козятинський птахокомбінат», ТОВ «Ідекс», ВАТ «Кременчукм’ясо», 
ТОВ «Поліс», ТОВ «М’ясокомбінат «Ювілейний») (рис. 24). 

Як свідчить аналіз, основними істотними факторами забезпечення 
конкурентоспроможності підприємств-лідерів на ринку є: стабільний 
фінансовий стан; наявність власної сировинної бази; застосування 
комплексного перероблення сировини; висока якість продукції; 
впровадження міжнародних стандартів якості; наявність сучасних 
очисних споруд; придбання автоматизованого обладнання; розроблення 
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Тема 1 
ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 
1.1. Сутність, значення та організаційно-правові форми здій-

снення підприємництва 
1.2. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності 

у сфері міжнародних економічних відносин 
1.3. Типологія, середовище та активізація підприємництва. 
1.4. Договірні взаємовідносини в бізнесі 
1.5. Характеристика партнерських зв’язків 

 
1.1. СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ 

ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

Як відомо, в минулому виокремлювали землю, працю й капітал, 
інформацію як ключові чинники виробництва. Нині до них долучають 
новий чинник – підприємницький потенціал (потенційну можливість 
максимально ефективного використання сукупності кадрових, мате-
ріальних і нематеріальних ресурсів). Формування й використання 
цього потенціалу – це і є сутністю поняття «підприємництво», яке 
вважається особливою сферою виробничо-господарської та іншої 
діяльності з метою одержання певного зиску. 
Підприємництвом називають господарсько-комерційну діяльність 

фізичних та юридичних осіб, зорієнтовану на одержання прибутку 
(доходу). Така діяльність здійснюється на власний ризик і під особисту 
майнову відповідальність окремої фізичної особи – підприємця або 
юридичної особи – підприємства (організації). 
Основними функціями підприємницької діяльності є: 1) творча – 

генерування й активне використання новаторських ідей і пілотних 
проектів, готовність до виправданого ризику та вміння ризикувати в 
бізнесі (підприємництві); 2) ресурсна – формування й продуктивне 
використання власного капіталу, інформаційних, матеріальних і 
трудових ресурсів; 3) організаційно-супровідна – практична організація 
маркетингу, виробництва, продажу, реклами та інших господарських 
справ. Підприємницька діяльність може здійснюватися без використання 
і з використанням найманої праці, без утворення або з утворенням 
юридичної особи. 

Підприємництво завжди повинно здійснюватися за науково 
обґрунтованими принципами. До цих принципів належать: 1) вільний 
вибір бізнесової діяльності; 2) залучення на добровільних засадах 
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ресурсів (грошових коштів і майна) індивідуальних підприємців та 
юридичних осіб для започаткування й розгортання такої діяльності; 
3) самостійне формування програми діяльності, вибір постачальників 
ресурсів і споживачів продукції, встановлення цін на товари та 
послуги, наймання працівників; 4) вільне розпоряджання прибутком 
(доходом), що залишається після внесення обов’язкових платежів 
до відповідних бюжетів; 5) самостійне здійснення юридичними особами 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Підприємництво може започатковуватися й функціонувати у 
вигляді будь-яких її видів (виробничої та торговельної діяльності, 
посередництва, надання послуг тощо). Поряд з цим завжди виок-
ремлюються індивідуальна й колективна форми підприємницької 
діяльності, тобто такі можливі види останньої, як: а) малий бізнес, 
що базується на особистій власності або оренді майна; б) спільне 
підприємство, засноване на колективній власності; в) корпоративне 
підприємство, матеріальною основою якого служить акціонерна 
власність. 

Існують класична та інноваційна моделі підприємництва з 
альтернативним варіантом їхнього поєднання. Класична модель 
підприємницької діяльності орієнтована на найефективніше вико-
ристання наявних ресурсів підприємства (організації). За такої 
моделі дії підприємця чітко окреслено: аналітична оцінка наявних 
ресурсів; виявлення реальних можливостей досягнення поставленої 
мети бізнесової діяльності; використання саме тієї реальної можливості, 
що здатна забезпечити максимально ефективну віддачу від наявних 
фінансових, матеріальних і нематеріальних ресурсів. Інноваційна 
модель підприємництва передбачає активне використання інноваційних 
організаційно-управлінських, техніко-технологічних і соціально-
економічних рішень у сфері різномасштабного бізнесу. Тому практична 
реалізація цієї моделі повинна спиратися на таку послідовно здійснювану 
систему дій: 1) науково обґрунтоване формулювання головної підпри-
ємницької мети; 2) всебічна оцінка зовнішнього середовища з погляду 
пошуку альтернативних можливостей реалізації запропонованої 
підприємницької ідеї; 3) неупереджена порівняльна оцінка власних 
матеріально-фінансових ресурсів і спрогнозованих можливостей; 
4) конструктивний пошук зовнішніх додаткових джерел відповідних 
видів ресурсів; 5) аналіз потенційних можливостей конкурентів у 
відповідній ніші ринку; 6) реалізація завдань інноваційного характеру, 
згідно з прийнятою концепцією підприємницької діяльності. 

Правильне розуміння суті підприємницької діяльності випливає 
із визначення її значення для функціонування ефективної системи 
господарювання, яке полягає насамперед у тому, що підприємництво: 
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гранна синтетична категорія. В умовах ринкового господарювання, 
коли конкуренція є невід’ємною складовою, довгострокове успішне 
функціонування підприємства та досягнення ним лідерства на 
ринку залежать від його конкурентоспроможності. Прискорення 
процесів глобалізації ринків, вступ України до Світової організації 
торгівлі дозволили іноземним виробникам вийти на український 
ринок, загостривши конкурентну боротьбу. В такій ситуації проблема 
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств стає 
першочерговим завданням, від вирішення якого залежить здатність 
підприємств працювати та розвиватись у жорстких конкурентних 
умовах. 

Конкурентоспроможність підприємства є результатом його 
конкурентних переваг, до яких належать певні характеристики 
товарів, умови виробництва і реалізації, додаткове обслуговування, 
тобто все те, що відрізняє його діяльність і створює перевагу над 
конкурентами. До основних чинників конкурентоспроможності 
підприємства на сучасному етапі віднесено такі: якість продукції і 
послуг, рівень техніки й технології, доступ до привабливих джерел 
фінансового забезпечення, рівень активності інноваційно-інвестиційної 
діяльності, наявність стратегії підтримки високого рівня конкуренто-
спроможності, орієнтація у своїй діяльності на ринок і систематичну 
роботу зі споживачами, наявність конкурентної стратегії щодо 
безпосередніх конкурентів, рівень кваліфікації персоналу і рівень 
менеджменту, ринкова інфраструктура, правове поле функціонування 
підприємства тощо. 

Узагальнення методологічних підходів та методів визначення 
конкурентоспроможності підприємства дозволило констатувати, що 
вони розроблялися протягом тривалого періоду і відповідають певному 
рівню розвитку виробництва, техніки й технології, організації 
виробництва тощо. Проте ці підходи та методи є теоретизованими, 
а тому їхня практична апробація щодо вітчизняних підприємств є 
обмеженою. Методичні підходи передбачають використання певних 
методів оцінювання, зокрема – кількісних та якісних. Якісні методи 
дозволяють у наочній формі здійснити аналіз конкурентних переваг 
підприємства. Однак практичне застосування якісних методів 
оцінювання передбачає використання кількісних методів. Найбільш 
відомі методи визначення конкурентоспроможності підприємств, 
які використовуються у вітчизняній практиці, водночас, розділено 
на дві групи: аналітичні та графічні. 

Основу підвищення конкурентоспроможності підприємства, 
його сильної конкурентної позиції і здатності успішно працювати в 
жорстких ринкових умовах складає конкурентна стратегія, яка 
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по-перше, служить головним фактором структурних змін у системі 
господарювання; по-друге, створює живильне середовище для 
конкуренції і завдяки цьому стає своєрідним каталізатором соціально-
економічного розвитку країни в цілому; по-третє, сприяє най-
ефективнішому використанню інвестиційних, матеріальних і нема-
теріальних ресурсів; по-четверте, забезпечує належну мотивацію 
високопродуктивної праці. 

В Україні правове забезпечення підприємницької діяльності 
гарантується, насамперед, законом України «Про підприємництво», 
ухваленим Верховною Радою України 1991 року. Ключовими його 
розділами є: 

1) загальні положення щодо підприємництва (суб’єкти, свобода, 
обмеження, принципи та організаційні форми); 

2) умови здійснення підприємництва (державна реєстрація, право 
наймання працівників і соціальні гарантії, відповідальність суб’єктів, 
припинення діяльності); 

3) відносини підприємця та держави (гарантії прав, державні 
підтримка та регулювання, діяльність іноземних підприємств, міжнародні 
договори). Для подальшого розвитку підприємницької діяльності в 
Україні важливе значення має Указ Президента України «Про державну 
підтримку малого підприємництва» від 12 травня 1998 року № 456/98, 
згідно з яким підтримка малого підприємництва має здійснюватися 
за такими напрямами: 

− формування інфраструктури підтримки й розвитку малого 
підприємництва; 

− створення сприятливих умов для використання суб’єктами 
малого підприємництва державних фінансових, матеріально-технічних 
та інформаційних ресурсів, а також науково-технічних розробок і 
технологій; 

− запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та 
звітності; 

− удосконалення підготовки, перепідготовки й підвищення 
кваліфікації кадрів для суб’єктів малого підприємництва; 

− фінансова підтримка інноваційних проектів. 
Важливою передумовою успішної підприємницької діяльності є 

вибір організаційно-правової форми її здійснення, який зазвичай 
зумовлюється низкою чинників (мірою відповідальності, системою 
оподаткування, потребою у фінансових коштах, можливістю зміни 
власника, управлінськими здібностями підприємця тощо). В Україні 
поширено здебільшого три основні організаційно-правові форми 
підприємницької діяльності: 1) одноосібна власність; 2) товариства; 
3) корпорації (акціонерні товариства). Сутнісні характеристики, 
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Таблиця 27 
Показники ефективності діяльності МЗ МФО за 2007-2009 рр. 
№ 
з/п Показники 2007 2008 2009 

1 Інтегральний показник ефективності використання 
основних фондів, грн 

0,523 0,641 0,725 

2 Інтегральний показник ефективності використання 
оборотних засобів, грн 

0,117 0,096 0,093 

3 Показник оцінки ефективності використання матеріальних 
ресурсів, грн 

0,247 0,248 0,26 

4 Показник оцінки ефективності фінансової діяльності, грн 0,534 0,521 0,582 
5 Показник оцінки ефективності трудової діяльності, грн 10,777 11,428 12,542 
6 Інтегральний показник економічної ефективності 

господарювання, грн 
1,124 1,139 1,238 

 
Наявність синергетичного ефекту в результаті інтеграції підприємств 

(наприклад, при створенні кластерів) можна визначити на основі 
методики розрахунку абсолютної та відносної операційної синергії: 

– абсолютна операційна синергія: 
Efo = Сі – Zі 

 

– С – Z, 
– відносна операційна синергія: 

Efo = (Сі – Zі)
 

+ (С
 

– Z) ≥ 1,1, 
де  Efo – операційний синергетичний ефект, грн. 

Zі
 

– ціна реалізації одиниці продукції після інтеграції, грн; 
Сі

 

– собівартість (змінні витрати) одиниці продукції після 
інтеграції, грн; 

Z
 

– ціна реалізації одиниці продукції до інтеграції, грн; 
С – собівартість (змінні витрати) одиниці продукції до інтеграції, 

грн. 
Розглядаючи підприємство як відкриту систему в економічній 

моделі вільного підприємництва, можемо виділити наступні основні 
види синергії, що сприяють раціональному використанню ресурсів 
та підвищенню конкурентоспроможності підприємства: синергія 
управління, виробнича синергія, маркетингова синергія, фінансова 
синергія. Досягнення усіх видів синергії на підприємстві призводить 
до формування загального синергетичного ефекту, як головного 
важеля забезпечення ефективного розвитку підприємства. 

 
27.3. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

ТА МЕТОДИ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ 
 

Реформування сучасної економіки країни здійснюється в напрямі 
створення повноцінного конкурентного середовища та розвитку 
конкурентних відносин. Ключовим структурним елементом системи 
конкурентних відносин виступає конкурентоспроможність як багато-
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переваги та недоліки окремих організаційних утворень наведено в 
табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Порівняльна характеристика організаційно-правових форм 
підприємницької діяльності 

Організаційно-економічні та соціальні Організацій-
но-правова 
форма 

Сутнісно-
змістова 

характеристика Переваги Недоліки 

Одноосібна 
власність 

Підприємство, 
власником якого 
є фізична особа 
або сім’я. 

 Простота заснування. 
 Повна самостійність, 
свобода та оперативність 
дій. 
 Максимально можливі 
спонукальні мотиви до 
ефективного господарю-
вання. 
 Гарантоване збережен-
ня комерційних таємниць 

 Труднощі із залучен-
ням великих інвестицій 
та одержання кредитів. 
 Повна відповідальність 
за борги, неможливість 
спеціалізованого менедж-
мент. 
 Невизначеність термі-
ну функціонування. 

Господарське 
товариство  

Об’єднання влас-
них капіталів кіль-
кох фізичних або 
юридичних осіб 
за умов: однако-
вого розподілу ри-
зику і прибутку; 
спільного конт-
ролю результатів 
бізнесу; безпосе-
редньої участі в 
здійсненні діяль-
ності. 

 Широкі можливості 
виробничої та комерцій-
ної діяльності. 
 Збільшення фінанси-
вої незалежності й діє-
здатності. 
 Велика свобода дій та 
більш велика продума-
ність управлінських рі-
шень. 
 Можливість залучен-
ня до управління това-
риством професійних ме-
неджерів. 

 Загроза окремим парт-
нерам через солідарну 
відповідальність, тобто 
можливість банкрутства 
через професійну неком-
петентність одного з парт-
нерів. 
 Збільшення ймовірно-
сті господарського ри-
зику через недостатню 
передбачуваність процесу 
та результатів діяльності. 

Корпорація 
(акціонерне 
товариство) 

Підприємство, 
власниками яко-
го є акціонери, 
котрі мають об-
межену відпові-
дальність (у роз-
мірі свого внеску 
в акціонерний ка-
пітал) і розпоря-
джаються прибут-
ком. 

 Реальна можливість 
залучення необхідних ін-
вестицій. 
 Більша можливість 
постійного нарощування 
обсягів виробництва чи 
послуг. 
 Існування тільки об-
меженої відповідальності 
акціонерів. 
 Постійний (тривалий) 
характер функціонування. 

 Наявність розбіжнос-
тей між правом власності і 
функцією контролю діяль-
ності. 
 Сплата податків через 
оподаткування спочатку 
прибутку, а потім одер-
жуваних дивідендів. 
 Існування потенційної 
можливості посадових 
осіб впливати на діяль-
ність корпорації у влас-
них інтересах. 

 
Важливою формою підприємницької діяльності є франчайзинг, 

який означає надання права на виробництво та (або) збут продукції 
(здійснення послуг), а також практичної допомоги в справі 

Економіка підприємства 

Основним резервом підвищення економічної ефективності діяльності 
є раціональне формування, відтворення та ефективне використання 
ресурсного потенціалу підприємства. 

 
27.2. МЕТОДИКА ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Економічну ефективність можна розглядати для різних рівнів 
управління економікою. Ми розглянемо економічну ефективність та 
інтегральні показники, що її характеризують, для мікрорівня управління – 
підприємства. 

Інтегральний показник ефективності діяльності (Е д.) відображає 
середній результат ефективності використання матеріальних (Е м.р.), 
фінансових (Е ф.р.) та трудових ресурсів (Е т.р.). 

;....... рЕтрЕфрЕмдЕ   

;.. КозКофрмЕ   

;..
ФОПОЗОФ

П
рфЕ


  

,..
ФОП

СОД
ртЕ   

де  Коф – інтегральний показник ефективності використання основних 
фондів; 

Коз – інтегральний показник ефективності використання оборотних 
засобів; 

П – прибуток до оподаткування; 
ОФ – середньорічна вартість основних фондів; 
ОЗ – середньорічний залишок оборотних коштів; 
ФОП – річний фонд оплати праці; 
СОД – сукупний обсяг діяльності. 
Отже, цей показник містить не тільки обсягові, але і якісні 

показники. 
Послідовність проведення інтегральної оцінки ефективності 

діяльності підприємства показана на прикладі Миколаївського 
заводу мастильного та фільтруючого обладнання (табл. 27). Інтегральний 
показник ефективності використання матеріальних ресурсів у 2009 р. 
порівняно з 2007 роком зріс на 0,012 через зростання обсягу 
реалізації продукції і послуг, раціональне використання машин, 
механізмів та обладнання, а також виробничих приміщень. 
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цінової, збутової, комунікаційної політики, індексами товарообороту і 
витрат кооперативу, часткою ринку, структурою товарообороту, 
ступенем задоволення потреб членів кооперативу, питомою вагою 
робіт та послуг, виконаних у технологічні терміни та ін. 

Проте такі показники відображають окремі аспекти діяльності 
підприємств і не спроможні забезпечити комплексну оцінку ефективності 
використання всіх факторів виробництва відносно кінцевих результатів. 

Механізм забезпечення підвищення ефективності функціонування 
підприємства подано на рис. 23. При цьому досягнення високих 
результатів господарювання підприємств можливе завдяки виявленню 
та нейтралізації негативних факторів та стимулюванню дії позитивних, 
зокрема удосконалення організаційної структури, збалансування 
виробничого потенціалу, впровадження нових технологій. Реалізація 
внутрішніх і зовнішніх факторів підвищення ефективності діяльності 
підприємств забезпечить отримання не лише економічного ефекту, 
але й соціального та екологічного. 
 

Фактори ефективності 

Внутрішні Зовнішні 
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Рис. 23. Механізм реалізації шляхів підвищення ефективності 

діяльності підприємств 

Локалізація негативних факторів та стимулювання дії 
позитивних 

Економічний ефект Соціальний ефект Екологічний ефект 

Формування моделей управління ефективністю 

Формування умов ефективного 
використання зовнішніх факторів 

Аналіз зовнішніх факторів дії на 
економічну систему та розрахунок їх 

міри впливу 

Ідентифікація та оцінка впливу на 
ефективність 

Формування умов ефективного 
використання та відтворення ресурсів

Аналіз ефективності використання 
виробничого потенціалу та 
розрахунок міри його впливу 

Оцінка наявності, стану та 
відтворення ресурсного потенціалу 

Економіка підприємства 
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організації бізнесу. Франчайзинг як особлива форма господарювання 
полягає в тому, що: незалежна фірма (франчайзодавець), яка виробляє 
продукцію (надає послуги), передає право використовувати свій товарний 
знак іншому підприємству (франчайзоотримувачу) в обмін на 
зобов’язання виготовляти або продавати продукцію цієї незалежної 
фірми (надавати такі самі послуги та право господарювати від імені 
і під торговельною маркою франчайзодавця франчайзоотримувач 
виплачує певний відсоток від свою доходу як матеріальну (грошову) 
винагороду). 

 
1.2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 
МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

 
До форм підприємництва, які діють у сфері міжнародних 

економічних відносин, належать: спільне підприємництво, транс-
національна компанія та мультинаціональна компанія. 

Спільне підприємництво – це діяльність, в якій бере участь 
спільний капітал, що утворився з пайових внесків партнерів двох 
або більше країн, що спільно здійснюють господарську діяльність, 
керуючи створеним спільним підприємством і розподіляючи між 
собою отримані прибутки пропорційно до вкладених капіталів. 

Транснаціональна компанія (ТНК) – це компанія, головне 
підприємство і власник якої знаходиться в одній країні, а філії чи 
дочірні компанії знаходяться, як у цій же країні, так обов’язково і в 
інших країнах. 

Мультинаціональна компанія (МНК) – це компанія, що являє 
собою кооперативне об’єднання невеликої кількості (2-3) головних 
підприємств декількох країн і широку мережу філій чи дочірних 
компаній цих підприємств, що функціонують у різних країнах світу. 

 
1.3. ТИПОЛОГІЯ, СЕРЕДОВИЩЕ ТА АКТИВІЗАЦІЯ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

Практика господарювання підтверджує можливість здійснення 
двох основних видів (типів) підприємницької діяльності – виробничої 
та посередницької. Виробнича підприємницька діяльність вважається 
визначальною, оскільки вона найбільше впливає на ефективність 
системи господарювання та якість суспільного життя. 

Підприємницька діяльність у сфері безпосереднього виробництва 
товарів орієнтується на продукування та просування на ринок 
традиційних або інноваційних видів цих товарів. Така діяльність 
буде ефективнішою, якщо здійснюватиметься з використанням техніко-
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технологічних новацій, більш якісних характеристик продуктів 
праці, нових елементів організації виробничих процесів тощо. В 
цьому разі йдеться про виробництво традиційних видів продукції із 
застосуванням часткових інновацій. Коли ж виробництво повністю 
базується на інноваціях, то результатом такої його організації є 
отримання продукту з принципово новими властивостями чи навіть 
сферами використання. 

Виробнича підприємницька діяльність може мати основний або 
допоміжний характер. До основного належать види підприємницької 
діяльності, у процесі якої створюються й реалізуються готові до 
кінцевого споживання вироби. Допоміжними вважаються види 
підприємництва, що мають не тільки уречевлений, але й неуречевлений 
характер, тобто інжинірингова, консалтингова, лізингова, маркетингова, 
проектувальна, факторингова та інша схожа діяльність. 

Фізичні чи юридичні особи, які репрезентують інтереси виробників 
або споживачів, називаються посередниками. Виходячи з цього, 
основною метою посередницької підприємницької діяльності є 
інтеграція економічних інтересів виробників і споживачів. 

Однією з поширених форм посередництва є агентування, тобто 
форма господарювання, за якої агент (посередник) діє від імені та 
на користь відповідно виробника або споживача. Розрізняють декілька 
типів агентів. Агенти (представники) виробників уособлюють інтереси 
кількох виробників однотипних товарів. Повноважні агенти зі збуту 
(збутовики) взаємодіють з виробниками на договірних засадах. Агенти 
із закупівель зазвичай займаються підбором потрібного споживачам 
асортименту товарів. Причому всі агенти співпрацюють із спожи-
вачами на довгостроковій (постійній) основі. 

Посередницькі функції одноразового агента здійснює брокер – 
посередник за укладання угоди, головним завданням якого є звести 
продавця з покупцем і допомогти в досягненні потрібної домовленості. 
Агенти можуть працювати як оптовики-комісіонери, які самостійно 
розпоряджаються товаром, приймаючи його на комісію від комітента 
(власника товару). До комісійних відносять також операції консигнації, 
за яких посередник-консигнант реалізує товар із власного складу на 
підставі договору-доручення. 

Як суб’єкти торгово-комерційної діяльності, які виконують 
спеціалізовані функції, виступають: 

1) оптово-роздрібна фірма (база) – безпосередня реалізація 
продукції виробничого і споживчого призначення з використанням 
традиційних форм продажу товарів; 

2) торговий дім – здійснення експортно-імпортних операцій, 
включаючи організацію виставок і реклами, із заснуванням своїх 
представництв в інших країнах; 
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Тема 27 
ІНТЕГРАЛЬНА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 
 

27.1. Поняття ефективності діяльності підприємства 
27.2. Методика інтегральної оцінки ефективності діяльності 

підприємства 
27.3. Конкурентоспроможність підприємства та методи її 

визначення 
27.4. Оцінка конкурентоспроможності підприємств (на прикладі 

м’ясної промисловості) 
 

27.1. ПОНЯТТЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Для досягнення високої ефективності процесу виробництва в 

умовах ринкової економіки недостатньо мати сучасне технічне 
обладнання, знаряддя та високоякісні предмети праці, необхідна 
також відповідна організаційна система зв’язків між виробниками 
та споживачами продукції. 

Теорія ефективності чітко розмежовує поняття ефекту і ефективності, 
розуміючи під першим результат заходу, а під другим – спів-
відношення ефекту і витрат, які його викликали. Принциповий 
взаємозв’язок між вказаними двома поняттями може бути виражений 
різницею умовного економічного результату та повних капітальних 
вкладень і, залежно від рівня господарювання, може отримувати: 
1) національний рівень; 2) рівень підприємства. 

Якщо результати економічної діяльності перевищують витрати, 
то можна говорити про позитивний ефект, у протилежному випадку – 
про негативний ефект (збиток). 

Ефективність роботи виробничих підприємств характеризується 
показниками рентабельності, норми прибутку, продуктивності 
праці, урожайності, продуктивності тварин, собівартості продукції, 
трудоємності, матеріалоємності, фондоємності тощо. 

Ефективність діяльності, наприклад, обслуговуючих кооперативів, 
як правило, характеризується показниками ефективності товарної, 
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15. Інноваційний проект – це: 
а) план довгострокових фінансових вкладень; 
б) бізнес-план; 
в) програма дій з використання фінансових ресурсів; 
г) завдання з визначеними вихідними даними і плановими 

результатами (цілями), що зумовлюють засіб його вирішення. 
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3) дистриб’ютор – придбання безпосередньо у виробників та 
реалізація товарів клієнтам; 

4) дилер – перепродаж товарів від свого імені та за власний 
рахунок; 

5) комівояжер – продаж товарів із доставкою покупцям. 
Аукціони проводяться у формі прилюдного торгу з попереднім 

оголошенням стартової ціни (початкової ціни, з рівня якої 
розпочинається торг) і лоту (неподільної партії товару). Внутрішньо-
державна аукціонна торгівля здійснюється постійно стосовно 
промислових товарів і нерухомості, а міждержавна – періодично і 
стосується тільки специфічних товарів (наприклад, скакових коней, 
хутрової сировини, предметів антикваріату, тютюну, чаю, прянощів 
тощо). 

Основою біржового підприємництва є біржі (форма постійно 
діючого оптового ринку), що виконують спеціалізовані функції: 
1) товарні – оптова торгівля масовими товарами зі стійкими 
якісними параметрами; 2) фондові – купівля-продаж цінних паперів; 
3) валютні – купівля-продаж золота та інших дорогоцінних металів, 
іноземної валюти; 4) праці (переважно у вигляді центрів зайнятості 
населення) – облік попиту і пропозиції робочої сили, сприяння 
працевлаштуванню з організацією перенавчання. Специфічними 
операціями, що їх виконує біржове підприємництво, є: 

 ф’ючерсний контракт – контракт на поставку обумовленої 
кількості певного товару за фіксованою ціною протягом зазначеного в 
договорі терміну; 

 опціон – договірне зобов’язання купити або продати товар 
(фінансові права) за наперед визначеною ціною в межах узгодженого 
періоду. Опціони здійснюються стосовно конкретних товарів, цінних 
паперів, ф’ючерсних контрактів. 

Крім виробничого та посередницького типів підприємництва, 
існує підприємництво фінансових інституцій. Як суб’єкти підпри-
ємництва фінансового спрямування, що, з одного боку, є посеред-
никами, а з іншого – виробниками послуг, виступають спеціалізовані 
банки та інвестиційні компанії (фонди). Спеціалізовані державні та 
комерційні банки акумулюють внески тимчасово вільних грошових 
коштів фізичних і юридичних осіб, надають кредити, стають 
посередниками у взаємних платежах і розрахунках між підприємствами 
(організаціями) й окремими фізичними особами. Інвестиційні компанії 
та фонди здійснюють постійний кругообіг власного й позичкового 
капіталу у формі інвестування існуючих виробництв, нових технічних і 
організаційних проектів на галузевому чи регіональному рівнях. 

Формування і функціонування соціально орієнтованого та 
економічно ефективного підприємництва можливі за умови створення 
належного підприємницького середовища, що інтегрує в собі сприятливу 



Горлачук В. В., Яненкова І. Г. 

18 
 

суспільно-економічну ситуацію в країні (регіоні), спираючись на 
розвинену ринкову економіку з відповідними активними правовими та 
соціально-економічними регуляторами й ринковою інфраструктурою. 
До основних параметрів бізнесового середовища належать: 

 стабільність національної кредитно-грошової системи; 
 пільгово-стимулююча система оподаткування підприємницьких 

структур (окремих підприємців); 
 державна фінансова та інфраструктурна підтримка різно-

масштабного і, насамперед, малого підприємництва; 
 ефективний правовий захист інтелектуальної і промислової 

власності; 
 науково обґрунтоване та ринково спрямоване ціноутворення; 
 сформованість колективних та індивідуальних матеріальних 

стимулів; 
 інтеграція підприємництва у світовий економічний простір; 
 достатня привабливість іміджу підприємницької діяльності. 
В Україні першочерговим є створення організаційно-економічних 

передумов активізації підприємницької діяльності. Зарубіжний досвід 
та аналіз вітчизняної практики господарювання дозволяють ствер-
джувати, що державна політика щодо активізації підприємницької 
діяльності повинна передбачати: 

 створення економічних, правових і соціальних передумов, 
що забезпечували б розвиток ефективного бізнесу (прискорення 
виходу вітчизняної економіки з кризового стану, стабілізації 
економічної та політичної ситуації; завершення трансформації відносин 
власності; забезпечення державних гарантій свободи підприємництва; 
зміцнення національної грошової одиниці; зниження інфляції до 
мінімальних меж); 

 практичну реалізацію державної системи підтримки всіх 
напрямків підприємництва, в тому числі: завершення формування 
належної ринкової інфраструктури; реалізацію системи фінансової 
підтримки підприємництва, включаючи формування стартового капіталу, 
створення умов для зовнішньоекономічної діяльності, започаткування 
прогресивної системи підготовки кадрів для сучасного бізнесу, 
максимально можливу активізацію малого підприємництва, бізнесу 
тощо. 

 
1.4. ДОГОВІРНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ В БІЗНЕСІ 

 
У всіх сферах господарювання організація підприємницької 

діяльності базується виключно на договірних взаємовідносинах. Це 
підтверджує незаперечну істину, що саме договори є визначальною 
і по суті єдиною правовою формою партнерських взаємин. 
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в) розроблення коригуючих заходів у процесі реалізації інно-
ваційних завдань; 

г) оцінювання альтернативних інноваційних проектів та прийняття 
рішення щодо вибору кращого із них для реалізації цілей та завдань 
фірми. 

 
10. Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства 

включає етапи: 
а) аналіз зовнішнього середовища і прогнозування його розвитку; 
б) оцінювання інноваційного потенціалу підприємства; 
в) визначення інноваційних можливостей підприємства; 
г) реалізація інноваційних проектів; 
д) усі відповіді правильні. 
 
11. До складових інноваційної політики не належать: 
а) маркетингова політика; 
б) політика у галузі науково-дослідницьких і проектно-кон-

структорських робіт; 
в) політика структурних змін; 
г) виробнича політика. 
 
12. Успішне проведення науково-технічної та інноваційної політики 

в Україні неможливе без: 
а) науково-дослідних інститутів; 
б) активізації творчої індивідуальності, винахідництва та освіти 

в Україні; 
в) інвестицій; 
г) закордонної допомоги. 
 
13. Інвестиційна стратегія інноваційного розвитку – це: 
а) комплекс заходів і зведення показників, яких необхідно досягти; 
б) динамічний процес ресурсного забезпечення підприємства, 

що розвивається; 
в) використання нових технологій, нових способів організації 
виробництва і управління, нових товарів; 
г) усі відповіді правильні. 
 
14. Для одержання позитивних результатів під час проведення 

розрахунків ефективності інноваційного проекту є необхідним: 
а) узгодження в розрахунках за часом грошових потоків; 
б) урахування масштабу проекту; 
в) вибір моменту для дисконтування; 
г) установлення обсягу витрат і вигод проекту. 
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б) технологічного поштовху; 
в) ринкової орієнтації; 
г) цілеспрямованої зміни економічної структури господарського 

механізму. 
 
4. До фінансових показників прибутковості капіталу, що відбивають 

інтереси інвесторів належать: 
а) рентабельність основних фондів; 
б) прибутковість використання активів; 
в) коефіцієнт залучення власних та позичкових коштів; 
г) прибутковість реалізації продукції; 
д) окупність інвестицій. 
 
5. Показники фінансової стійкості розраховуються з метою: 
а) визначення потреб підприємства в інвестиційних ресурсах; 
б) визначення міри ризику інвестування коштів; 
в) оцінювання привабливості вкладання коштів у даний проект; 
г) схарактеризувати результати майбутньої діяльності фірми з 

погляду на її прибутковість; 
д) розробки механізмів реагування на можливі негативні наслідки 

ризиків. 
 
6. Інтереси власників капіталу відображають коефіцієнти: 
а) ліквідності; 
б) платоспроможності; 
в) рентабельності; 
д) коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів. 
 
7. Сфера інноваційної діяльності включає: 
а) ринок інновацій; б) ринок новацій; 
в) ринок інвестицій; г) усі відповіді правильні. 
 
8. Стратегічне управління інноваційною діяльністю включає: 
а) розроблення планів і програм інноваційної діяльності; 
б) обґрунтування проектів створення нових продуктів; 
в) розроблення ефективних організаційних форм управління 

реалізацією інноваційних проектів; 
г) усі відповіді правильні. 
 
9. Оперативне управління інноваційною діяльністю не включає: 
а) складання календарних планів-графіків виконання робіт; 
б) контроль реалізації завдань інноваційної діяльності; 
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Договір (контракт, угода) – це форма документального закріплення 
партнерських зв’язків (предмета договору, взаємних прав та обов’язків, 
наслідків порушення домовленостей). Він опосередковує взаємини 
в процесі праці, виробництва і реалізації продукції чи надання 
різноманітних послуг. 

У ринковій системі господарювання застосовуються два види 
договорів: установчий та підприємницький. Установчий договір є 
письмовим документом, що засвідчує волевиявлення фізичних чи 
юридичних осіб щодо заснування нового організаційно-правового 
утворення для реалізації конкретної підприємницької ідеї. Підпри-
ємницький договір відображає згоду сторін щодо безпосереднього 
здійснення вибраної підприємницької діяльності в певній організаційно-
правовій формі. 

Нині виокремлюється декілька груп підприємницьких договорів 
за сферами діяльності (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Класифікація підприємницьких договорів за сферами 
діяльності 

Сфера діяльності Договори 
1.1. Договір купівлі-продажу продукції підприємства 
1.2. Договір на поставку товарів через посередника 
1.3. Договір про: 
а) аукціонний продаж товарів 
б) виготовлення продукції із сировини та матеріалів замовника 
1.4. Договір продажу майна іншим юридичним особам 
1.5. Державний контракт (державне замовлення) 
1.6. Договір оренди майна 

1. Купівля-продаж, 
оренда та лізинг 

1.7. Лізингова угода 
2.1. Договір про: 
а) консалтинг (інформаційне обслуговування) 
б) надання юридичних послуг 
в) надання аудиторських послуг 
г) надання брокерських послуг 
д) рекламні послуги 

2. Підрядні послуги 

2.2. Договір на виконання науково-дослідних робіт 
3.1. Тарифна угода 
3.2. Колективний договір 
3.3. Договір про наймання: 
а) керівника 

3. Трудові 
відносини 

б) працівника 
4.1. Договір: 
а) особистого страхування від нещасних випадків 
б) страхування майна  

4. Страхування 

в) обов’язкового медичного страхування 
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Продовж. табл. 2 

5. Розрахунки і 
кредитування 

5.1. Договір на розрахункове і касове обслуговування 
5.2. Договір позики під заставу майна 
5.3. Договір поручительства 
5.4. Кредитний договір 

6 Зовнішньо-
економічна 
діяльність 

6.1. Агентський договір  
6.2. Договір на: 
а) декларування товарів 
б) транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньотор-
говельних вантажів 
6.3. Договір консигнації 
6.4. Договір на закупівлю товарів за імпортом 
6.5. Договір поставки товарів за експортом 
6.6. Ліцензійний договір 

7. Інші договори 

7.1. Договір: 
а) доручення 
б) комісії 
в) про спільну діяльність 

 
Переважну більшість документально оформлених взаємовідносин у 

підприємництві становлять договори щодо внутрішньогосподарської 
та зовнішньоекономічної діяльності. Решта господарських чи інших 
взаємин оформляється у вигляді договорів (контрактів, угод) щодо 
підрядних послуг, трудових відносин, страхування, розрахунків і 
кредитування. 

Оскільки сутність переважної більшості договорів (контрактів, 
угод) є зрозумілою з їхньої назви, то доцільним є детальніше 
пояснення суті лише окремих із них. 

− Договір на поставку товарів через посередника укладається 
на поставку фірмою-посередником певних видів продукції покупцям 
(споживачам) із наперед обумовленою формою її оплати. 

− Договір про аукціонний продаж товарів є документальним 
оформленням угоди щодо прилюдного продажу виставленого на 
аукціон товару (лотами чи поштучно) за найвищу ціну, оголошену 
покупцем. 

− Державний контракт є письмовим документом, що передбачає 
забезпечення потреб споживачів, які фінансуються за рахунок 
державного бюджету, і поповнення державного резерву відповідними 
видами продукції. 

− Лізингова угода – це договір між виробником і споживачем 
стосовно довгострокової оренди машин, устаткування, складних 
приладів, транспортних та інших технічних засобів праці. 

− Договір обов’язкового медичного страхування відображає 
документально оформлені відносини між страховиком (страховою 
медичною установою) і страхувальником (підприємством в особі 
керівника), що передбачає страхування персоналу. Зміст такого 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 26 
«ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 
 

Питання для обговорення: 
1. Визначте, що лежить в основі інвестиційно-інноваційної 

діяльності. 
2. Як держава контролює інвестиційно-інноваційну діяльність? 
3. Методика оцінки інвестиційно-інноваційних проектів. 
4. Які розрізняють інструменти державного регулювання? 
5. Визначте критерії рентабельності підприємства. 
6. Охарактеризуйте параметр наукомісткості підприємства. 
7. Охарактеризуйте параметр конкурентоспроможності. 
8. Охарактеризуйте параметр оновлення продукції. 
9. Охарактеризуйте параметр експортної здатності. 
10. У чому полягає методика вибору критеріїв ефективності 

фінансування інвестиційно-інноваційних проектів? 
11. Проаналізуйте економічну доцільність залучених зовнішніх 

джерел для фінансування інвестиційно-інноваційного проекту. 
12. Які розрізняють показники ефективності інвестиційно-інно-

ваційного проекту? 
 

Тести 26 
1. Основним принципом оцінювання економічної ефективності 

реалізації інновацій є: 
а) порівняння ефекту (результату) від застосування нововведень 

і витрат на їх виробництво та споживання; 
б) порівняння ефекту (результату) від застосування нововведень 

і витрат на їх розроблення, виробництво та споживання; 
в) порівняння ефекту (результату) від застосування нововведень 

і витрат на їх розроблення; 
г) порівняння ефекту (результату) від застосування нововведень 

і витрат на їх розроблення та виробництво. 
 
2. Позитивне рішення щодо доцільності реалізації інноваційного 

проекту суб’єктом підприємницької діяльності приймається тоді, 
коли чиста теперішня вартість, що супроводжує реалізацію проекту: 

а) менша нуля; б) більша нуля; 
в) дорівнює нулю; г) більша одиниці. 
 
3. Державна інноваційна політика, що передбачає визначення 

державою головних цілей та пріоритетних напрямів науково-
технологічного та інноваційного розвитку країни – це політика: 

а) соціальної орієнтації; 
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розрахунку на одиницю залучених коштів не тільки повністю 
покриває всі витрати на обслуговування кредиту, а й дозволяє 
отримати додатковий прибуток. 

Ураховуючи, що K > 0 та 1 – 1/(1 + k)n > 0 для всіх значень 
дисконтних ставок K > 0, умова доцільності залучення зовнішніх 
джерел фінансування набуває вигляду: 

0)1(1  
K

r
 

або 

.
1 


k

r  

Вираз (13) має прозорий економічний зміст – зовнішні джерела 
фінансування доцільно використовувати в разі, якщо ставка 
позичкового процента менша від ставки дисконтування, скоригованої 
на ставку податку на прибуток. Що більша величина кредиту, що на 
довший термін кредит береться і, відповідно, що більша різниця 
між позичковим процентом та ставкою дисконтування, то більший 
приріст чистої теперішньої вартості інвестицій. 

Гранична ставка позичкового процента, до котрої ще зберігається 
економічна привабливість інвестування в інноваційний проект, 
визначається із співвідношення:  

,
1max 


IRR

r  

де IRR – внутрішня рентабельність проекту в цілому. Справді, чиста 
теперішня вартість NPV стає рівною нулю в разі, якщо дискон-
тування проводиться зі ставкою внутрішньої рентабельності IRR. 

Таким чином, на основі проведеного нами дослідження, здійснених 
розрахунків та отриманих результатів можна зробити такий висновок: 
для прийняття рішення про те, які джерела для фінансування 
інноваційних проектів потрібно використовувати, виходячи з 
критеріїв найбільшої оптимальності та економічної доцільності, 
необхідно розрахувати ставку внутрішньої рентабельності IRR та 
розрахувати граничну ставку позичкового відсотка rmax. 

У разі виконання нерівності r ≤ rmax, треба проводити 
фінансування за допомогою залучених коштів, оскільки це є 
економічно вигідно. Якщо ж буде виконуватися умова r > rmax, то 
підприємству вигідніше проводити фінансування інноваційного 
проекту за рахунок власних коштів. 
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договору зводиться до оплати страховиком медичних послуг 
працівникам страхувальника та сплати останнім певних грошових 
внесків в обумовлені договором терміни. 

 Договір поручительства – документально оформлена домов-
леність між трьома сторонами (поручителем, кредитором і боржником), 
відповідно до якої поручитель у разі неплатоспроможності боржника 
зобов’язується впродовж обумовленого терміну з моменту настання 
строку платежу відшкодувати позичену боржником суму. 

 Договір про спільну діяльність належить до документів 
господарського призначення, що передбачає започаткування спільної 
діяльності без створення юридичної особи. Основною його умовою 
є сплата учасниками майнових або грошових внесків, які потім 
стають загальною пайовою власністю. 

Як відомо, укладанню договорів (контрактів, угод) завжди передують 
переговори, під час яких в усній або письмовій формі вислов-
люються наміри (пропозиції) щодо встановлення договірних взаємин 
для наступної співпраці. Такий намір у письмовій формі називають 
офертою. При цьому розрізняють тверду і вільну оферти. 

Тверда оферта завжди адресується тільки одному потенційному 
партнеру і може перетворитися на реальний договір за умови, коли: 
1) оферту підписано (схвалено) іншою стороною (покупцем); 2) після 
підписання цей офіційний документ надіслано оференту (автору 
оферти); 3) письмовий документ останнім отримано. Оферта має 
певний термін чинності (зазвичай один місяць від дня її відправлення). 

Вільну оферту надсилають одночасно декільком адресатам 
(потенційним партнерам). При цьому вільна оферта може стати 
договором за дотримання не тільки трьох названих умов, але й 
додаткової четвертої – потенційний партнер (покупець) має підписати 
одержаний документ та повернути його оференту, а останній – 
повідомити вибраного ним покупця про згоду вважати підписану 
ним оферту за чинний договір. Якщо покупець не отримає підтвердження 
від оферента протягом короткого терміну (як правило, трьох днів з 
моменту закінчення дії оферти), то він може вважати себе вільним 
від зобов’язань. 

Будь-який договір складається з преамбули (вступу до договору), 
основної і заключної частин. Преамбула має містити: чітку назву 
договору; місце і час (дату) укладання договору; зазначення факту 
укладання договору згідно з умовами, викладеними в його тексті; 
юридичну назву сторін договору (партнерів). 

Основна частина договору охоплює специфічні (характерні для 
конкретної угоди) і загальні (стандартні) умови. До специфічних 
умов договору належать: 1) предмет договору та кількість товару; 2) 
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якість товару; 3) ціна товару; знижки або націнки, якщо те чи те 
застосовується; 4) умови поставки; 5) форма оплати; 6) термін поставки; 
7) маркування, упаковка, тара; 8) порядок здавання-приймання товару; 
9) відповідальність сторін; 10) додаткові застереження (якщо такі є.) 

Загальні умови включаються до всіх договорів незалежно від 
їхньої специфіки. Такими умовами є арбітражні приписи (застереження) 
і перелік форс-мажорних обставин, з настанням яких виконання 
договірних зобов’язань припиняється на час їхньої дії. Обов’язковими 
атрибутами заключної частини договору вважаються усі необхідні 
додатки (ескізи, зразки товару), юридичні адреси сторін (партнерів), 
підписи уповноважених сторонами осіб. 

 
1.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРТНЕРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

 
Відносини між підприємцями, які оформлені договірними умовами, 

характеризують партнерські зв’язки. Мотивом встановлення парт-
нерських зв’язків є реальний порядок дій для практичної реалізації 
бізнес-проекту. Форму партнерських зв’язків завжди пропонує один 
з бізнесменів-партнерів. Основні форми співробітництва за 
окремими напрямками зображено на рис. 1. 
 

Бартерні операції 
Зустрічна поставка 
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Рис. 1. Форми партнерських зв’язків 
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Розглянемо тепер випадок, коли фінансування інноваційного 
проекту відбувається шляхом отримання кредиту в комерційному 
банку. Нехай термін кредиту збігається з терміном проекту n, сума 
кредиту становить K, K   I, а кредитна ставка дорівнює r. Не 
зменшуючи загальності, розглянемо схему кредитування, за якою 
сума кредиту повертається в кінці строку кредитування, а позичальник 
регулярно виплачує проценти за кредит у кінці кожного визначеного 
договором проміжку часу. 

Тоді в схемі грошових потоків у першому році додатково з’явиться 
додатний грошовий потік величини K, який відповідає отриманню 
кредиту, в останньому році – від’ємний грошовий потік величини – 
K, який відповідає поверненню кредиту, та щорічний сталий грошовий 
потік – rK, який відображає регулярну сплату відсотків. 

Після проведення дисконтування для показника чистої теперішньої 
вартості інвестицій отримаємо: 
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Порівняємо тепер показники NPV для двох запропонованих схем 
фінансування інноваційного проекту. Для цього розрахуємо величину: 

 internalexternal NPVNPVNPV  
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Після нескладних тотожних перетворень отримаємо: 
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Фінансування інноваційного проекту шляхом отримання кредиту 
буде економічно вигіднішим, якщо розрахований показник ΔNPV 
буде більшим від 0, оскільки в цьому разі отриманий прибуток у 
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26.5. МЕТОДИКА ВИБОРУ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ 

ПРОЕКТІВ 
У ході здійснення інноваційної діяльності виникає необхідність 

у чіткому визначенні існуючих можливостей мобілізації капіталу. 
Оцінка ефективності інвестицій в інноваційні проекти може 
здійснюватися різними якісними і кількісними методами, кожен з 
яких має певні переваги і недоліки. 

У розрахунках показників економічної ефективності визначальну 
роль відіграє дисконтування грошових потоків, а не часовий 
розподіл коштів. Це означає, що для кредитора визначальним щодо 
економічної ефективності кредитування є ставка позичкового процента 
r, що встановлюється при укладенні кредитного договору і визначає 
для кредитора внутрішню рентабельність засобів, що інвестуються. 
За заданої ставки процента за кредит різні варіанти кредитування 
можуть відрізнятися структурою грошових потоків, загальною сумою 
платежів за кредит, але це не впливає на величину економічного 
ефекту, що отримує кредитор. 

Проаналізуємо економічну доцільність залучення зовнішніх 
джерел для фінансування інвестиційно-інноваційного проекту, для 
чого розглянемо дві можливі схеми фінансування інвестиційно-
інноваційного проекту. При цьому ми будемо використовувати 
динамічний підхід до розрахунку показників ефективності, побу-
дований із використанням методу дисконтованих грошових потоків. 
Основними показниками ефективності, які використовуються в 
методі дисконтованих грошових потоків, є розглянуті нами вище 
показники «чистої теперішньої вартості NPV» та «внутрішньої 
норми дохідності IRR». 

Розглянемо схему фінансування інноваційного проекту, за якою 
всі інвестиційні витрати на реалізацію проекту в розмірі І припадають на 
перший рік. Нехай дохід, який приносить інноваційний проект у 
році t, становить Bt, тоді після сплати податку на прибуток у розмірі: 

Ct = αBt,, 
де  α – ставка податку на прибуток. 

Чистий дохід у році t становитиме: 
Bt(1 – α). 

Фінансування проекту відбувається за рахунок власних коштів 
підприємства. Тоді показник NPV для цього інноваційного проекту 
буде таким: 
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де  k – ставка дисконтування; 
n – термін проекту. 
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1. Виробнича кооперація – здійснення замкнутого виробничого 
циклу готового до споживання продукту всіма партнерами спільно, 
причому кожен із них виконує свою частку робіт у рамках єдиного 
(інтегрованого) виробничого процесу. 

2. Проектне фінансування – форма підприємницького співро-
бітництва, за якою один із партнерів зобов’язується фінансувати 
реалізацію підприємницького проекту іншого партнера, а партнер-
розробник пропонує іншому партнерові здійснювати практичну 
його реалізацію і зобов’язується фінансувати всі необхідні роботи. 
При цьому в обох випадках одержаний кредит має бути повернутий 
у товарній формі, тобто за рахунок виготовленої після реалізації 
бізнес-проекту продукції. 

3. Управління за контрактом – форма партнерських зв’язків, 
здійснюваних через передачу одним підприємцем іншому «ноу-хау» 
управлінського характеру і забезпечення інвестування процесу 
практичного його використання. 

4. Підрядне виробництво характеризує форму юридично оформлених 
відносин між підприємцями, відповідно до яких один із них здійснює 
цільове виробництво продукції на пряму вказівку іншого. 

5. Спільне підприємництво означає функціонування організаційного 
утворення (підприємства, іншого суб’єкта господарювання), статутний 
фонд якого формується за рахунок пайових внесків партнерів-
засновників, що уособлюють різні форми власності, або один з них 
є іноземною фізичною чи юридичною особою. 

6. Бартерні операції (бартер) – форма реалізації укладеної угоди в 
натуральній формі згідно з попередньо узгодженою номенклатурою 
обмінюваних товарів, а також узгодженими строками взаємних 
поставок продукції. Масштаби партнерських зв’язків повинні бути 
виправданими конкретними економічними умовами: за ринкових 
умов господарювання надмірні обсяги бартеру не підтримуються і 
не заохочуються державою. 

7. Зустрічна поставка є різновидом бартеру, але передбачає 
дещо інші умови виконання. Партнери визначають, який товар має 
бути поставлений, а конкретний асортимент визначається згодом і 
оформляється у вигляді додатку до договору (угоди). 

8. Комерційна тріангуляція полягає в тому, що до бартерних 
операцій залучається ще й третій партнер (чи більше), якщо цього 
потребує пошук необхідного продукту (товару). 

9. Звичайна угода – це загальновизнана універсальна угода про 
купівлю-продаж, за якої партнерські взаємини оформляються у 
вигляді договору поставки певного товару. 

10. Форвардні угоди є документально оформленими договірними 
взаємовідносинами, що потребують термінової практичної реалізації. 
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11. Угоди про передачу інформації у вигляді «ноу-хау» реалізуються 
обов’язково за певну матеріальну винагороду, умови і розміри якої 
визначаються цими угодами. 

12. Угоди про встановлення прямих зв’язків – партнерські зв’язки 
суб’єктів господарювання, що базуються на безпосередній співпраці в 
конкретній сфері діяльності. 

13. Угоди про експорт – це юридично оформлені договірні 
відносини, спрямовані на поставку конкурентоздатної продукції 
конкретним споживачам в інших країнах. Угоди про реекспорт 
характеризують виробничо-економічні відносини, що передбачають 
купівлю партнером відповідних видів товарів за кордоном з метою 
наступної їх поставки (перепродажу) партнерам з третьої країни. 

14. Угоди про імпорт товарів – форма партнерських зв’язків для 
організації завезення потрібних товарів з іншої країни. 

15. Факторинг відображає фінансово-економічні взаємовідносини 
між підприємцями і так званими фактор-фірмами (частіше банками), 
які за певну винагороду беруть на себе організацію одержання 
дебіторської заборгованості суб’єктам господарювання з боку інших 
фірм, або просто купують у них документи (рахунки-фактури), що 
дають право вимагати в боржників сплати боргу. 

16. Комерційний трансферт застосовується в системі міжбанківських 
зв’язків і міждержавних відносин. Він означає взаємне придбання 
партнерами капіталу в національній валюті у визначених розмірах 
за договірного ціною з наступним її зарахуванням на рахунок 
покупця в національному банку країни-продавця. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 1 

«ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА» 
 
Питання для обговорення: 
1. Надайте визначення підприємництву. 
2. Визначте сутність, значення та організаційно-правові форми 

здійснення підприємництва. 
3. Назвіть основні функції та цілі підприємницької діяльності. 
4. Надайте порівняльну характеристику організаційно-правових 

форм підприємницької діяльності. 
5. Що таке договір? Яка його структура? 
6. Охарактеризуйте договірні взаємовідносини в бізнесі. 
7. Дайте визначення двом видам договорів, які переважно 

застосовуються у ринковій системі господарювання. 
8. Що, на Вашу думку, необхідно для активізації підприємництва? 
9. Що являє собою класифікація підприємницьких договорів за 

сферами діяльності? 
10. Які типи партнерських зв’язків переважають у сучасному бізнесі? 

Економіка підприємства 
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Таблиця 26 
Характеристика критеріїв інноваційності підприємтсв 

Критерії 
інноваційності 

Показники, що характеризують критерії 
інноваційності 

Параметри 
наукомісткості 
виробництва 

 фактичні витрати на проведення науково-дослідних та 
конструкторських розробок; 
 співвідношення витрат на такі дослідження та обсягів 
продажу продукції фірми; 
 річний приріст витрат на науково-технічні розробки; 
 відношення загальної чисельності наукових та інженерних 
кадрів, зайнятих у створенні та впровадженні інновацій, до 
загальної чисельності зайнятих у фірмі 

Параметри 
конкурентоспроможності 
виробництва 

– показники якості продукції, ціни та вартості продукції, 
характеристики каналів збуту; 
– структура і частка на ринку; 
– диференціація та диверсифікація продукції; 
– рівень сервісного обслуговування 

Параметри експортної 
здатності продукції 

– частка виробів, що знаходять збут за кордоном; 
– частка продукції, що реалізується за вільно конвер-
товану валюту; 
– частка ринку окремих країн або навіть регіонів, яка 
належить даній фірмі; 
– співвідношення цін реалізації та світових цін на 
аналогічну продукцію 

Параметри оновлення 
продукції 

– коефіцієнт оновлення продукції (відношення нової 
продукції до всього обсягу виробництва фірми); 
– частка принципово нової продукції, яка раніше не 
випускалась підприємствами України чи світу 

Параметри техніко-
економічного рівня 
продукції 

– визначення нових видів машин, устаткування, 
апаратів та приладів, поставлених на виробництво, 
шляхом їх віднесення до таких категорій: 

а) перевищує світовий рівень; 
б) відповідає світовому рівню; 
в) нижчий за світовий рівень або не визначений 

Параметри якості 
продукції 

 сертифікація продукції 

 
Методика вибору критеріїв ефективності фінансування інвес-

тиційно-інноваційних проектів за рахунок залучених коштів допомагає 
експериментально встановити, що зовнішні джерела фінансування 
доцільно використовувати в разі, якщо ставка позичкового процента 
менша від ставки дисконтування, скоригованої на ставку податку на 
прибуток. 
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то економічно доцільно весь отриманий прибуток вкласти в 
інвестиційний проект для збільшення обсягів виробництва, а 
фінансування інноваційного проекту є недоцільним; 

б) якщо показник ефективності інвестиційно-інноваційного проекту 
 більший від значення: 

,
1

, maxmax r

r


   

то економічно доцільно весь отриманий прибуток вкласти в 
інноваційний проект, а фінансування інвестиційних проектів щодо 
збільшення обсягів виробництва є недоцільним; 

в) якщо ефективність інвестиційно-інноваційного проекту 
 перебуває в межах: 

,
11 r
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r
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тоді доцільно використати частку прибутку αmax в розмірі: 
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на фінансування інвестиційного проекту для розширення обсягів 
виробництва, а решту прибутку – на фінансування інноваційного 
проекту. 

Запропонована методика забезпечує оцінку ефективності тільки 
таких інноваційних проектів, що передбачають поступове, поетапне 
підвищення технологічного рівня підприємства протягом багатьох 
звітних періодів, пропорційно до суми інвестованих коштів і дає 
змогу розрахувати показники тривалості впровадження інноваційного 
проекту АР, періоду окупності проекту РВР, чистого приведеного 
доходу інноваційного проекту NPV, внутрішньої норми рентабельності 
IRR, уникаючи складних табличних розрахунків і попереднього 
планування грошових потоків проекту в розрізі звітних періодів. 
Отримані вирази можуть використовуватися на попередньому етапі 
аналізу інноваційних проектів. 

 
26.4. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

За допомогою критеріїв інноваційності підприємницьких структур 
(табл. 26), можна оцінити фінансову спроможність суб’єктів 
господарювання до здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності, а 
також розробити пропозиції щодо створення належних умов для 
розвитку інноваційних підприємств в Україні. 
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Тести 1 
1. Основними функціями підприємницької діяльності треба 

вважати: 
а) комплексну; б) ресурсну; 
в) базисну; г) творчу. 
 
2. До традиційно існуючої моделі підприємництва відносять: 
а) технологічну; б) багатогалузеву; 
в) багатопрофільну; г) інноваційну. 
 
3. Недоліком одноосібної власності як організаційно-правової 

форми є: 
а) гарантоване збереження комерційних таємниць; 
б) наявність розбіжностей між правом власності і функцією 

контролю діяльності; 
в) повна відповідальність за борги; 
г) постійний (тривалий) характер функціонування. 
 
4. До суб’єктів торгово-комерційної діяльності відносять: 
а) дилер; б) холдинг; 
в) маклер; г) брокер. 
 
5. Біржі виконують такі спеціалізовані функції: 
а) контролюючі; б) валютні; 
в) посередницькі; г) стимулюючі; 
д) усі відповіді правильні. 
 
6. До специфічних операцій, що їх виконує біржове підприємництво, 

відносять: 
а) ресірвер; б) опціон; 
в) аукціон. 
 
7. Договір про аукціонний продаж товарів: 
а) це договір між виробником і споживачем стосовно довго-

строкової оренди машин, устаткування, складних приладів, транспортних 
та інших технічних засобів праці; 

б) документально оформлена домовленість між трьома сторонами, 
відповідно до якої поручитель у разі неплатоспроможності боржника 
зобов’язується протягом обумовленого терміну з моменту настання 
строку платежу відшкодувати позичену боржником суму; 

в) укладається на поставку фірмою-посередником певних видів 
продукції покупцям (споживачам) із наперед обумовленою формою 
її оплати; 
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26.3. МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНО-
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

 
Капіталовкладення в інвестиційно-інноваційні проекти сприяють 

реалізації досягнень науково-технічного прогресу та підвищують 
ефективність виробництва. Зважаючи на це, порівняння економічного 
ефекту від упровадження інвестиційно-інноваційних проектів, кінцевою 
метою яких є підвищення ефективності виробництва (інтенсивна 
стратегія розвитку) з економічним ефектом від упровадження 
інвестиційних проектів, спрямованих на збільшення обсягів випуску 
продукції (екстенсивна стратегія розвитку), дозволяє використовувати 
короткотермінову схему фінансування інвестиційно-інноваційних 
проектів за рахунок отриманого підприємством прибутку, яка 
дозволяє (поєднуючи інтенсивну та екстенсивну стратегії розвитку) 
отримати в майбутньому максимальний дохід. 

Такий підхід щодо вироблення інвестиційних рішень дає можливість 
на основі розрахованих динамічних показників загальної вартості 
проекту Р, тривалості життя проекту PD, дисконтної ставки k оцінити 
ефективність фінансування інноваційного проекту на підприємстві 
за рахунок прибутку від основної діяльності і прийняти рішення 
про доцільність чи недоцільність фінансування проекту. 

У даній методиці економічну ефективність впровадження інновації 
описано за допомогою показника , який характеризує збільшення 
прибутку підприємства  після впровадження інновації вартістю 
 у розрахунку на одиницю продукції, тобто: 


 

 . 

Показником  зручно оцінювати ефективність комплексних 
інвестиційно-інноваційних проектів, спрямованих як на зменшення 
витрат, так і на зростання доходів підприємства, оскільки оцінюється 
сукупний економічний ефект від упровадження інновації і може 
бути враховане як зменшення собівартості продукції, так і зростання 
відпускної ціни на продукцію за рахунок її нових властивостей. 
Запропонований показник дозволяє оцінювати ефективність інвес-
тиційно-інноваційного проекту незалежно від розміру капіталовкладень, 
необхідних для його реалізації, а вартість проекту впливає тільки на 
термін його реалізації. Експериментальним способом встановлено, що: 

а) якщо показник ефективності інвестиційно-інноваційного проекту 
 менший від значення: 

,
1

, minmin r

r


   

де r – рентабельність продукції, 
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г) є документальним оформленням угоди щодо прилюдного 
продажу виставленого на аукціон товару (лотами чи поштучно) за 
найвищу ціну, оголошену покупцем. 

 
8. У підрядних послугах укладається договір про: 
а) надання юридичних послуг; 
б) поставку товарів через посередника; 
в) аукціонний продаж товарів; 
г) особистого страхування від нещасних випадків. 
 
9. До специфічних умов договору належать: 
а) арбітражні приписи; 
б) термін поставки; 
в) перелік форс-мажорних обставин. 
 
10. Підрядне виробництво – це: 
а) форма партнерських зв’язків, здійснюваних через передачу 

одним підприємцем іншому «ноу-хау» управлінського характеру і 
забезпечення процесу практичного його використання; 

б) здійснення замкненого виробничого циклу готового до спо-
живання продукту всіма партнерами спільно, причому кожний з них 
виконує свою частку робіт у межах єдиного виробничого процесу; 

в) характеризує форму юридично оформлених взаємин між 
підприємцями, відповідно до якої один з них здійснює цільове 
виробництво продукції на пряму вказівку іншого. 

 
11. Угоди про встановлення прямих зв’язків: 
а) партнерські зв’язки суб’єктів господарювання, що базуються на 

безпосередній співпраці в конкретній сфері діяльності; 
б) форма партнерських зв’язків для організації завезення потрібних 

товарів з іншої країни; 
в) це юридично оформлені договірні відносини, спрямовані на 

поставку конкурентоспроможної продукції конкретним споживачам в 
інших країнах. 

 
12. Ф’ючерсний контракт – це: 
а) контракт на поставку обумовленої кількості певного товару 

за фіксованою ціною протягом зазначеного в договорі терміну; 
б) договірне зобов’язання купити або продати товар (права) за 

наперед визначеною ціною в межах узгодженого періоду; 
в) придбання безпосередньо у виробників та реалізація (розподіл) 

товарів своїм постійним клієнтам; 
г) жодне з наведених визначень. 
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спрямованих на впровадження інновацій у виробництво; в) зниження 
частки бюджетних коштів у фінансуванні інноваційної діяльності за 
загальної тенденції збільшення бюджетних асигнувань на науку та 
інноваційну діяльність; г) збільшення обсягу банківського та небан-
ківського кредитування інноваційної діяльності та одночасного зниження 
ставки кредитного рефінансування; д) розширення масштабів 
упровадження інноваційних досягнень шляхом зменшенням податкового 
тиску на підприємства тощо. 

Серед інструментів непрямого державного регулювання інноваційної 
діяльності найбільшого поширення повинні набути податкові пільги, 
пільгове кредитування інноваційних проектів та амортизаційні 
відрахування. 

Запроваджена чинним законодавством методологія нарахування 
податків не стимулює інвестиційно-інноваційної діяльності в 
національній економіці. Низький рівень доходів основної частини 
населення змушують уряд приймати політику підвищеного податкового 
навантаження на підприємницькі структури, що призводить у кінцевій 
формі не тільки до зниження ефективності господарювання, але й 
до використання різних шляхів уникнення податків. Незадовільним 
є той факт, що всі зміни в податковому законодавстві мають не 
економічне, а політичне підґрунтя. Держава не є послідовною у своїй 
податковій політиці. Кожен наступний Держбюджет, усупереч 
Закону «Про систему оподаткування» та інших базових законів про 
податки, вносить зміни в порядок їх нарахування і сплати. У такому 
нестабільному середовищі високоризиковий інвестиційно-інноваційний 
бізнес не може нормально розвиватися. 

Для ліквідації невідповідностей у механізмі податкового сти-
мулювання інноваційної діяльності потрібно вживати такі заходи, 
як: а) застосування пільг в оподаткуванні прибутку інноваційних 
підприємств згідно з чинним законодавством; б) звільнення від 
податків наукових установ, діяльність яких здійснюється за рахунок 
державного бюджету; в) звільнення від оподаткування коштів 
підприємств, що спрямовуються на фінансування наукових досліджень, 
із прирівнюванням їх до інвестицій в інтелектуальний капітал; 
г) звільнення від оподаткування коштів банків, страхових компаній, 
пенсійних фондів та інших фінансових установ, що інвестуються в 
інноваційні підприємства, та встановлення пільг з оподаткування 
коштів, отриманих унаслідок цих інвестицій, зокрема, диференціювання 
ставки податку на прибуток для банків залежно від напрямів 
використання ресурсів; д) надання пільг в оподаткуванні банкам, які 
здійснюють довгострокове кредитування інноваційних підприємств. 
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13. Перевагами корпорації є: 
а) невизначеність терміну функціонування; 
б) широкі можливості виробничої та комерційної діяльності; 
в) простота заснування; 
г) існування тільки обмеженої відповідальності акціонерів. 
 
14. Що передбачє інноваційна модель підприємництва: 
а) незмінно орієнтується на найефективніше використання 

наявних ресурсів підприємства; 
б) передбачає активне використання переважно інноваційних 

організаційно-управлінських, техніко-технологічних і соціально-
економічних рішень у сфері різномасштабного бізнесу; 

в) виявлення реальних можливостей досягнення поставленої 
мети бізнесової діяльності; 

г) аналітична оцінка наявних ресурсів. 
 
15. Який характер може мати виробнича підприємницька 

діяльність? 
а) основний; б) додатковий; 
в) спеціальний; г) цільовий. 
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Тема 2 
ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ, 

ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ 
ФОРМИ 

 
2.1. Основні цілі, функції і напрями діяльності виробничого 

підприємства 
2.2. Класифікація підприємств та характеристика їх видів 
2.3. Інтеграційні форми підприємств та організацій 
2.4. Сутність виробничої та загальної структури підприємства 
 

2.1. ОСНОВНІ ЦІЛІ І ФУНКЦІЇ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Підприємством називається самостійний уставний суб’єкт, що 

володіє правами юридичної особи та здійснює господарську діяльність. 
Воно є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний 
баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та 
ідентифікаційним кодом, не маючи у своєму складі інших 
юридичних осіб. 

Підприємство є основною організаційною ланкою національного 
господарства України. Ця організаційна ознака кваліфікує підприємство 
як організаційну форму господарської (бізнесової) організації, тобто 
організації, в якій власники засобів виробництва і робочої сили 
об’єднують свої виробничі ресурси для здійснення господарської 
діяльності. Визначення «основна ланка», з одного боку, відмежовує 
підприємство від інших організаційних форм економічної діяльності 
(типу домашніх господарств, індивідуальних промислів без створення 
підприємств, так званих тіньових структур тощо), а з іншого – від 
суб’єктів господарського права, які не належать до основної ланки: 
об’єднань підприємств, фінансових і посередницьких інститутів, 
органів управління економікою. 

Закон встановлює, що підприємство – це суб’єкт господарювання. 
Суть визначення «господарюючий суб’єкт» полягає в тому, що 
підприємство є товаровиробником, яке виробляє і реалізує свій товар з 
метою одержання прибутку. Самостійність у прийнятті господарських 
рішень є однією з основних і необхідних умов діяльності підприємства 
як товаровиробника. Юридичний аспект такого визначення полягає 
в тому, що підприємство при здійсненні своєї господарської діяльності 
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сприятиме забезпеченню високих темпів економічного розвитку. В 
основі інвестиційної діяльності лежать перетворення інвестицій 
(кругообіг інвестицій), що постійно повторюються за схемою: 
формування нагромаджень − вкладення ресурсів (інвестування) − 
одержання прибутку. 

Під інноваційною діяльністю слід розглядати діяльність із створення 
та доведення науково-технічних ідей, винаходів і розробок до 
практичного застосування. Завершеність розуміння інноваційної 
діяльності випливає не тільки з визначення інновації, що об’єднує 
науку, техніку, економіку, підприємництво, освіту та управління, а 
й з позицій теорії життєвих циклів і стадій їхнього розвитку, серед 
яких виокремлюють цикли створення та цикли реалізації інновацій. 

Порівнюючи різноманітні визначення щодо економічної сутності 
категорій інноваційної та інвестиційної діяльності та беручи за 
основу комплексний підхід взаємодії інновацій, які більшою мірою 
пов’язані з оновленням, із інвестиціями, які пов’язані з вкладеннями, 
інвестиційно-інноваційну діяльність розглянуто як складну динамічну 
систему, що ґрунтується на комплексі фінансово-економічних важелів 
і стимулів, яка поєднує технологічні процеси та форми організації 
виробництва на основі найновіших досягнень науки і техніки із 
формами їх багатостороннього фінансування. Основним завданням 
інвестиційно-інноваційної діяльності є пошук та ефективне вико-
ристання фінансових ресурсів для доведення наукових, технічних 
ідей і розробок до конкретної продукції та технології, що мають 
попит на ринку. 

 
26.2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Основними компонентами щодо участі держави у формуванні 
сприятливого інноваційного середовища реалізації є: 

а) фінансування інноваційної діяльності через систему державних 
науково-технічних програм різного рівня та фінансування через 
спеціально створені фонди; 

б) формування інноваційної інфраструктури; 
в) використання непрямих методів регулювання. 
Стабільність і ефективність державної підтримки інноваційної 

активності в країні в довгостроковому періоді можна забезпечити 
лише за виконання низки умов, основними з яких є: а) забезпечення 
зростання ВВП, обсягу виробництва, прибутку та рентабельності 
його галузей; б) зміцнення самостійності підприємств щодо вирішення 
проблеми інноваційного розвитку, зростання частки їх власних коштів, 
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Тема 26 
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ІНВЕСТИЦІЙНО-
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
26.1. Теоретико-методологічні основи інвестиційно-інноваційної 

діяльності 
26.2. Державне регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності 
26.3. Методика оцінки інвестиційно-інноваційних проектів 
26.4. Оцінка фінансової спроможності суб’єктів господарювання 
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26.1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Визначення сутності інновації як основи інвестиційно-інноваційної 

діяльності дозволило розглядати її як комплексний процес, що має 
характер широкомасштабного нововведення, яке спричинює якісні 
зміни у виробництві з метою отримання соціально-економічної 
вигоди. На відміну від усіх попередніх визначень, такий підхід до 
обґрунтування її економічної сутності є системним, оскільки 
враховує всі стадії проходження інновації: від моменту зародження 
й оформлення ідеї, через її вдосконалення та практичне втілення 
в конкретному продукті, до кардинального якісного оновлення 
виробничого процесу з реально розрахованими показниками соціально-
економічної ефективності від її впровадження. Визначення інновації 
як комплексного процесу розглядає її як сукупність наукових та 
освітніх, техніко-економічних знань, соціо-гуманітарних чинників і 
специфічних прийомів управління, які найповніше реалізуються 
підприємствами малого і середнього бізнесу, а також спеціальними 
інноваційними структурами. 

Інвестиційна діяльність − це сукупність практичних дій юридичних 
осіб, держави та громадян щодо реалізації інвестицій, спрямованих 
на забезпечення ефективного здійснення інвестиційної стратегії на 
окремих етапах розвитку економіки шляхом прискорення реалізації 
інвестиційних програм, мінімізації інвестиційних ризиків, підвищення 
фінансової стійкості та платоспроможності, що в кінцевому підсумку 
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вільні у виборі предмета договору, визначенні зобов’язань, інших 
умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству 
України. 

Статут підприємства як акт господарського законодавства нормативно 
визначає цілі і предмет діяльності окремого підприємства, відхилятися 
від яких без зміни статуту підприємству заборонено. Він визначає 
межі спеціальної правоздатності підприємства як юридичної особи. 

Підприємство має необхідне майно – основні і оборотні кошти, 
інші цінності, якими воно володіє, користується і розпоряджається 
на певному правовому титулі (на праві власності, повного господарського 
відання чи оперативного управління). Це майно юридично відмежоване, 
як правило, від майна власника підприємства і закріплене за підпри-
ємством як суб’єктом права. Основні і оборотні кошти перебувають 
на самостійному бухгалтерському балансі, гроші – на поточному 
рахунку підприємства в банку. 

Підприємство є самостійним суб’єктом права. З одного боку, 
закон визначає його компетенцію (права та обов’язки) як господа-
рюючого суб’єкта, з другого – зазначає, що підприємство є юридичною 
особою, яка не має у своєму складі інших юридичних осіб (ч. 5 ст. 62 
Господарського кодексу). Цим підприємство істотно відрізняється 
від об’єднань підприємств (господарських об’єднань), до складу яких 
входять юридичні особи. Як господарюючий суб’єкт з правами 
юридичної особи підприємство починає діяти від дня його державної 
реєстрації. 

Таким чином, підприємство – це самостійна господарська організація, 
створена і зареєстрована у встановленому законом порядку для 
здійснення господарської діяльності з метою задоволення суспільних 
потреб у товарі (продукції, роботах, послугах) і одержання прибутку, яка 
діє на підставі статуту, користується правами і виконує обов’язки щодо 
своєї діяльності, є юридичною особою, має самостійний баланс, 
поточний та інші рахунки в банках. 

До найважливіших цілей виробничого підприємства відносяться: 
1. отримання прибутку; 
2. забезпечення потреб споживачів згідно з ринковим попитом; 
3. створення робочих місць; 
4. створення можливостей для професійного зростання; 
5. своєчасна виплата заробітної плати. 
До основних функцій виробничого підприємства належать: 
1. виготовлення продукції; 
2. матеріально-технічне забезпечення; 
3. організація виробництва; 
4. управління персоналом; 
5. продаж та післяпродажний сервіс; 
6. сплата обов’язкових платежів до бюджету. 
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Діяльність виробничих підприємств за напрямами поділяється на: 
1. виробничу, що передбачає організацію та регулювання процесу 

виготовлення продукції. 
2. комерційну – збут та постачання; 
3. маркетингову – дослідження зовнішнього середовища під-

приємства. 
4. економічну – планування, фінансова діяльність, ціноутворення, 

облік та звітність, ресурсне забезпечення та ін. 
5. інноваційну – науково-технічні розробки, технологічна та 

конструкторська підготовка виробництва, впровадження нових 
технологій та видів продукції. 

6. інвестиційну – процес накопичення капіталу за рахунок вкладення 
цінностей у бізнес та створення додаткової вартості. 

 
2.2. КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЇХ ВИДІВ 
 

Для успішної практики господарювання в ринкових умовах, 
кваліфікованого управління підприємствами виключно важливим є 
знання їх класифікації за певними ознаками (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Класифікація підприємств 
Ознака Види підприємств 

Мета і характер діяльності Комерційні та некомерційні 
Форма власності Державні, приватні, колективні, комунальні 
Належність капіталу Національні, іноземні, спільні 
Правовий статус Одноосібні, кооперативні, орендні, госпо-

дарські товариства 
Галузево-функціональний вид діяльності Промислові, сільськогосподарські, будівельні, 

транспортні, торговельні. 
Чисельність працівників Великі, середні, малі 
Територіальне підпорядкування Головні, дочірні, асоційовані 
Структура виробництва Вузькопрофільні, багатопрофільні, комбі-

новані 

 
Для переважної більшості підприємств властивим є комерційний 

характер діяльності з одержанням прибутку. До некомерційних 
відносяться благодійницькі, освітянські, медичні, наукові та інші 
підприємства невиробничої сфери. 

Приватними є підприємства, що засновані на власності майна 
окремих громадян, з правом найму робочої сили. Вони засновані на 
праві власності на майно однієї особи або членів однієї сім’ї, виключно 
їх особистій праці. 
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г) реалізують крупні винаходи і стають основою формування 
нових поколінь і напрямів розвитку техніки . 

 
8. Скільки існує стадій інноваційного процесу? 
а) 7; б) 8; 
в) 9; г) 10. 
 
9. До стадій інноваційного процесу відносять: 
а) проектування; б) впровадження; 
в) аналіз; г) розповсюдження. 
 
10. Існують такі форми інноваційного процесу: 
а) вертикальна; б) багатоярусна; 
в) розширена. 
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Тести 25 
1. За сферами діяльності інновації бувають: 
а) комплексні, що представляють єдність кількох видів змін; 
б) поліпшуючі інновації; 
в) викликані потребами ринку; 
г) споживацькі. 
 
2. Інновації, викликані потребами ринку відносять до такої 

класифікації: 
а) за рівнем новизни для ринку; 
б) за масштабами; 
в) за роллю у відтворювальному процесі; 
г) за джерелами появи. 
 
3. За джерелами появи інновації поділяються на: 
а) нові для галузі в країні; 
б) інновації, викликані потребами виробництва; 
в) прості; 
г) ринкові. 
 
4. За якого інноваційного процесу інновація є предметом купівлі-

продажу між творцями (виробниками) і споживачами інновацій: 
а) вертикальному; 
б) простому внутрішньоорганізаційному (натуральному); 
в) простому міжорганізаційному (товарному); 
г) розширеному. 
 
5. За масштабами інновації поділяються на: 
а) складні; б) інвестиційні; 
в) базисні інновації; г) продуктові; 
д) усі відповіді правильні. 
 
6. Технологічні інновації: 
а) дозволяють реалізувати потреби в продуктах, послугах на 

нових ринках; 
б) орієнтовані на виробництво і використання нових продуктів; 
в) націлені на створення і застосування нової технології; 
 
7. Модифікаційні інновації: 
а) орієнтовані на зміни в організації і управлінні виробництвом; 
б) націлені на створення і застосування нової технології; 
в) направлені на часткове поліпшення застарілих поколінь техніки і 

технологій; 
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Колективне підприємство ґрунтується на власності його трудового 
колективу, кооперативу, іншого статутного товариства або громадської 
організації. 

Державні та комунальні підприємства є власністю загально-
державних чи адміністративно-територіальних одиниць. 

За належністю капіталу і контролю прийнято розрізняти під-
приємства: національні, коли капітал належить підприємцям своєї 
країни; закордонні – капітал є власністю іноземних підприємців 
повністю або у певній частині, що забезпечує їм необхідний контроль. 
Такі підприємства створюються у формі філіалів або дочірніх фірм 
та реєструються в країні місцезнаходження; спільні – коли підприємство 
засноване на базі об’єднання майна вітчизняних та іноземних власників. 

Ознака правового статусу передбачає поділ підприємств за різним 
ступенем майнової відповідальності в залежності від власності. 
Одноосібне підприємство є власністю однієї особи або родини, які 
несуть відповідальність за свої зобов’язання усім майном (капіталом). 
Господарські товариства можуть бути з повною або обмеженою 
відповідальністю. 

Технологічною і територіальною цілісністю володіють так звані 
материнські (головні) підприємства або фірми. Особливістю діяльності 
їх є те, що вони контролюють інші фірми. В залежності від розміру 
капіталу, що належить материнській (головній) фірмі, а також 
правового статусу та ступеня підпорядкованості підприємства, які 
знаходяться у сфері впливу головної фірми, можна підрозділити на 
дочірні і асоційовані, філії і представництва. Дочірнє підприємство 
(компанія) – юридичне самостійне організаційне утворення, що 
здійснює комерційні операції і складає звітний баланс. При цьому 
материнська фірма контролює діяльність своїх дочірніх компаній, 
оскільки володіє контрольним пакетом їх акцій. Асоційоване 
підприємство не знаходиться під контролем фірми, яка володіє його 
акціями. 

Останнім часом активізували свою діяльність малі підприємства, 
що складають основу малого бізнесу. До них відносяться господарюючі 
суб’єкти з чисельністю працюючих: у промисловості та будівництві – 
до 200 осіб; в інших галузях виробничої сфери – до 50 осіб; науці і 
науковому обслуговуванні – до 100 осіб; галузях невиробничої 
сфери – до 25 осіб; роздрібній торгівлі – до 15 осіб. 

Поділ підприємств за галузево-функціональним видом діяльності 
та за структурою виробництва в цілому зрозумілий з самої назви 
окремих їх видів. 
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2.3. ІНТЕГРАЦІЙНІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ ТА 
ОРГАНІЗАЦІЙ 

 
Підприємства мають право на добровільних засадах об’єднувати 

свою науково-технічну, виробничу, комерційну та інші види діяльності, 
якщо це не суперечить чинному антимонопольному законодавству. 
Підприємства можуть створювати різні за принципами і цілями 
добровільні об’єднання: 

1) асоціації – найпростіша форма договірного об’єднання під-
приємств (фірм, компаній, організацій) з метою постійної координації 
господарської діяльності. Асоціація не має права втручатися у 
виробничу і комерційну діяльність будь-якого з її учасників; 

2) корпорації – договірні об’єднання господарюючих суб’єктів 
на основі інтеграції їх науково-технічних, виробничих та комерційних 
інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого 
регулювання діяльності кожного з учасників; 

3) консорціуми – тимчасові статутні об’єднання промислового і 
банківського капіталу для досягнення загальної мети (наприклад, 
здійснення спільного великого господарського проекту). Учасниками 
консорціуму можуть бути державні і приватні фірми, окремі держави 
(наприклад, Міжнародний консорціум супутникового зв’язку); 

4) концерни – форма статутних об’єднань підприємств, що 
характеризується єдністю власності і контролю. Об’єднання відбувається 
найчастіше за принципом диверсифікації, коли один концерн інтегрує 
підприємства різних галузей економіки (промисловість, транспорт, 
торгівля, наукові організації, банки, страхова справа). Після створення 
концерну господарюючі суб’єкти втрачають свою самостійність, 
підпорядковуються фінансовим структурам. У сучасних умовах 
значно розширюється мережа міжнародних концернів; 

5) картелі – договірне об’єднання підприємств переважно однієї 
галузі для здійснення спільної комерційної діяльності; 

6) синдикати – організаційна форма існування різновиду картельної 
угоди, що передбачає реалізацію продукції учасників через створюваний 
спільний збутовий орган або збутову мережу одного з учасників 
об’єднання. Подібним чином може здійснюватись закупівля сировини 
для всіх учасників синдикату. Така форма об’єднання підприємств є 
характерною для галузей з масовим виробництвом однорідної 
продукції; 

7) трести – монополістичне об’єднання підприємств, що раніше 
належали різним підприємцям, в єдиний виробничо-господарський 
комплекс. При цьому підприємства повністю втрачають свою юридичну 
і господарську самостійність; 
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Одноразовий ефект характеризує загальний (первісний) результат, 
що одержує підприємство від здійснення інноваційної діяльності. 

Мультиплікаційний ефект характеризує результат інноваційної 
діяльності, що поширюється не тільки на підприємство, а й на інші 
галузі, внаслідок чого відбувається мультиплікація ефекту, тобто 
процес його помноження. 

Тривалість часу, що береться до уваги при розрахунку інноваційного 
ефекту на розрахунковий період залежить від таких чинників: 

а) терміну інноваційного періоду; 
б) терміну використання об’єкта інновацій; 
в) ступеня достовірності вихідної інформації; 
г) вимог інвесторів. 
Загальним принципом оцінювання ефективності інноваційної 

діяльності є порівняння ефекту (результату) від застосування нововведень 
і витрат на їх розроблення, виробництво та споживання. Ефект від 
застосування нововведень може характеризувати показник прибутку, 
який, з одного боку, може складатися з економії від зниження 
собівартості, а з другого боку – від підвищення ціни, внаслідок 
нової якості інноваційної продукції. 

У цілому проблема визначення ефективності і відбору найвигідніших 
варіантів реалізації інновацій потребує, по-перше, перевищення кінцевих 
результатів від їх використання над витратами на розроблення, 
виготовлення і реалізацію інновації, і по-друге, зіставлення отриманих 
при цьому результатів з результатами від застосування інших 
аналогічних за призначенням варіантів інновацій. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 25 

«ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ» 
 

Питання для обговорення: 
1. Надайте характеристику інноваціям та їх класифікації. 
2. Назвіть основні стадії інноваційного процесу. 
3. Що таке оцінка економічної ефективності інновацій? 
4. Визначте що таке інноваційний процес. 
5. Що являє собою інноваційна діяльність підприємства? Які її 

основні характеристики? 
6. Які ви знаєте техніко-економічні показники? 
7. До якої класифікації відносяться інновації, викликані потребами 

ринку відносять до такої класифікації. 
8. Що таке технологічні інновації? 
9. Які існують форми інноваційного процесу? 
10. Які існують інновації за сферами діяльності? 
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 Частка економії від впровадження технічних і організаційних 
новин у загальних витратах на виробництво продукції, % 

,100
1

1






РV

DL
e

вп

вптон
ч  

де  D1 – середня зарплата одного працівника у розрахунковому році 
(періоді), грош. од.; 

Р1 – загальна сума прибутку у тому ж році (періоді), тис. грош. од. 
Приріст рентабельності виробництва 

,100
)100(1

1 



вир

тон
вптон

Ф

VP
RR  

де R1 – рівень рентабельності виробництва у розрахунковому 
періоді, %; 

Фвир – загальна вартість виробничих фондів, тис. грош. од. 
Залежно від результатів та витрат на інноваційну діяльність, що 

враховуються, розрізняють такі види ефекту: 
1) економічний – враховує, у вартісному виразі всі види 

результатів і витрат, що зумовлені реалізацією інновацій; 
2) науково-технічний – характеризує новизну, простоту, корисність, 

естетичність, компактність; 
3) фінансовий – базується на результатах фінансових показників; 
4) ресурсний – відображає вплив інновацій на обсяг виробництва і 

споживання того чи іншого виду ресурсів; 
5) соціальний – враховує соціальні результати реалізації інновацій; 
6) екологічний – враховує вплив інновацій на оточуюче середовище 

(шум, електромагнітне поле, освітленість, вібрація). 
Крім того, показники ефекту інноваційної діяльності можна 

розмежувати за такими ознаками: 
7) за місцем одержання – на локальний і загальнодержавний; 
8) за метою визначення – на абсолютний і порівняльний; 
9) за ступенем збільшення – на одноразовий і мультиплікаційний; 
10) за часом врахування результатів і витрат – за 

розрахунковий період та річний. 
Локальний ефект характеризує результат інноваційної діяльності 

на рівні підприємства або іншої господарюючої структури. 
Загальнодержавний ефект характеризує спільний ефект у сферах 
виробництва і використання інновації. 

Абсолютний ефект характеризує загальний результат, що одержує 
підприємство від здійснення інноваційних заходів, за певний проміжок 
часу. Порівняльний ефект характеризує результати порівняння можливих 
альтернативних варіантів інноваційних заходів та вибору кращого з 
них. 
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8) холдінги – специфічна організаційна форма об’єднання капіталів. 
Це інтегроване товариство, що безпосередньо не займається виробничою 
діяльністю, а використовує свої фінансові кошти для придбання 
контрольних пакетів акцій інших підприємств, які є учасниками 
концерну або іншого добровільного об’єднання. Завдяки цьому воно 
здійснює контроль за діяльністю таких підприємств. Об’єднувані в 
холдінг суб’єкти мають юридичну і господарську самостійність, хоча 
вирішення основних питань їх діяльності належить холдінговій фірмі; 

9) фінансові групи – об’єднання юридично та економічно 
самостійних підприємств різних галузей народного господарства. 
На відміну від концерну фінансові групи очолюють один або декілька 
банків, які розпоряджаються капіталом підприємств (фірм, компаній), 
що входять до них, координують усі сфери їх діяльності. 

У сучасних умовах ринкового господарювання основними широко 
впроваджуваними формами добровільних об’єднань підприємств 
(фірм, організацій) дедалі більше стають концерни, корпорації, 
холдінги та фінансові групи. 

 
2.4. СУТНІСТЬ ВИРОБНИЧОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Підприємство, як відкрита система, свій розвиток засновує на 
взаємодії із зовнішнім середовищем. При цьому умовою успішного 
функціонування системи є повна відповідність між середовищем та 
системою. Пристосуватися до змін у середовищі система може 
різними шляхами. Можна змінити кількість або якість елементів, з 
яких складається система або поміняти зв’язки між елементами, щоб 
досягти нового синергічного ефекту. Спосіб поєднання елементів 
системи являє собою її структуру. 

Структура підприємства – це його внутрішній устрій, який 
характеризує склад підрозділів та систему зв’язків, підпорядкованості та 
взаємодії між ними. При цьому розрізняють поняття виробничої, 
загальної структур підприємства та організаційної структури управління. 

Сукупність виробничих підрозділів утворює виробничу структуру 
підприємства. Існує декілька принципів класифікації виробничих 
структур. 

1. У залежності від підрозділу, діяльність якого покладено в основу 
виробничої структури, розрізняють цехову, безцехову, корпусну та 
комбіновану структури. 

За цехової виробничої структури основним виробничим підрозділом 
є цех, тобто адміністративно відокремлена частина підприємства, в якій 
виконується певний комплекс робіт у відповідності зі спеціалізацією 
підприємства. За характером своєї діяльності цехи поділяються на 
основні, допоміжні, обслуговуючі, побічні, експериментальні та підсобні. 
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Основні цехи виготовляють продукцію, що визначає профіль та 
спеціалізацію підприємства і призначена для реалізації. 

Допоміжні цехи виготовляють продукцію, що використовується 
для забезпечення власних потреб підприємства. 

Обслуговуючі цехи та господарства виконують роботи, що 
забезпечують необхідні умови для нормального перебігу основних 
та допоміжних виробничих процесів (ремонтні, інструментальні, 
транспортні, складські). 

Побічні цехи – виконують так звані «притиральні» роботи після 
відпрацювання основного виробництва – утилізація відходів, переробка 
та виготовлення продукції з відходів основного виробництва. 

У структурі окремих підприємств існують експериментальні 
(дослідні) цехи, які займаються підготовкою та випробуванням нових 
виробів, розробкою нових технологій, проведенням різноманітних 
експериментальних робіт тощо. 

Підсобні цехи виконують роботи підсобного характеру, наприклад, 
виробництво тари, тепличне господарство тощо. 

На невеликих підприємствах з відносно простими виробничими 
процесами застосовується безцехова виробнича структура. Основою її 
побудови є виробнича дільниця, де виконуються технологічно однорідні 
роботи або виготовляється однотипна продукція. 

Корпусна виробнича структура характерна для великих підприємств, 
коли декілька однотипних цехів можуть бути об’єднані в корпус. У 
цьому випадку корпус стає основним структурним підрозділом 
підприємства. 

На підприємствах, де здійснюються багатостадійні процеси 
виробництва, характерною ознакою яких є послідовність процесів 
переробки сировини (металургійна, хімічна, текстильна промисловість), 
використовується комбінована виробнича структура. Її основу становлять 
підрозділи, які виготовляють завершену частку готового виробу 
(чавун, сталь, прокат). 

2. За формою спеціалізації основних цехів розрізняють техно-
логічну, предметну та змішану виробничі структури. Ознакою 
технологічної структури є спеціалізація цехів підприємства на 
виконанні певної частки технологічного процесу або окремої стадії 
виробничого процесу (ливарні, термічні, механообробні, складальні 
цехи машинобудівного підприємства). Технологічна структура 
використовується переважно на підприємствах одиничного та 
дрібносерійного виробництва з різноманітною та нестійкою номен-
клатурою продукції. 

Ознакою предметної структури є спеціалізація цехів на виготовленні 
певного виробу або групи однотипних виробів, вузлів, деталей з 
використанням різноманітних технологічних процесів та операцій 
(цех кузовів, задніх мостів, двигунів на автомобільному заводі). 

Економіка підприємства 

показники виробничо-господарської діяльності підприємств за той 
чи інший проміжок часу. У зв’язку з цим можна використовувати 
загальний методичний підхід, суть якого зводиться до обчислення 
за спеціальними алгоритмами (формулами) основних показників, 
що характеризують економічну ефективність тієї або іншої сукупності 
запроваджених впродовж року (декількох років) нових технічних і 
організаційних рішень. Зокрема, доцільно визначати такі техніко-
економічні показники: 

• Приріст обсягу виробленої продукції: 
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де  Lbn – чисельність вивільнених працівників за рахунок технічних 
і організаційних нововведень, осіб.; 

Bn
1 – продуктивність праці у розрахунковому році (періоді), тис. 

грош. од./осіб.; 
Vbn – обсяг виробленої продукції, тис. грош. од. 
• Приріст продуктивності праці: 
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де IBn
1 – загальне зростання продуктивності праці у розрахунковому 

році (періоді),%; 
L1 – фактична чисельність персоналу, осіб; 
Bn

0 – продуктивність праці у базовому році (періоді), тис. грош. 
од./осіб. 

• Приріст фондоозброєності праці: 
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де  I1
f – темп зростання фондоозброєності праці у розрахунковому 

році (періоді), %; 
Фосн – вартість основних виробничих фондів, тис. грош. од.; 
f0 – фондоозброєність праці у базовому році (періоді), тис. грош. 

од./осіб. 
• Приріст фондовіддачі: 
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де  IF – темп зміни фондовіддачі за розрахунковий рік (період), %; 
F0 – фондовіддача у базовому році (періоді), грош. од. 
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продажу між творцями (виробниками) і споживачами інновацій. 
Розширений інноваційний процес припускає подальше розповсюдження 
інновацій за рахунок появи нових виробників нововведень. 

Інноваційний процес має циклічний характер і складається з 
таких стадій: 

1) фундаментальні (теоретичні) дослідження; 
2) прикладні дослідження; 
3) розробка; 
4) проектування; 
5) будівництво; 
6) освоєння; 
7) промислове виробництво; 
8) маркетинг; 
9) збут. 
Інноваційний процес – це послідовний ланцюг етапів, в ході 

яких новина визріває від ідеї до конкретного продукту, технології 
або послуги і розповсюджується в господарській практиці. Причому 
інноваційний процес не закінчується так званим «впровадженням», 
тобто першою появою на ринку нової продукції або впровадженням 
нової технології. Цей процес не закінчується і після впровадження, 
оскільки по мірі розповсюдження в економіці нововведення 
удосконалюється, стає ефективнішим, набуває нових споживчих 
властивостей, що відкриває для нього нові області застосування, 
нові ринки, нових споживачів. 

Інноваційний і виробничий процеси мають низку корінних 
відмінностей, які роблять завдання їх поєднання надзвичайно 
ускладненим. Нововведення нерідко вступає в суперечність із станом 
виробничої системи в цілому, що призводить до її додаткової напруги, а 
іноді і до повного відторгнення інновації. 

 
25.3. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ІННОВАЦІЙ 
 

Для визначення економічної ефективності використання в 
народному господарстві нової техніки, винаходів і раціоналізаторських 
пропозицій застосовуються різні методи розрахунку економічної 
ефективності нової техніки на стадії її створення і на стадії її 
включення в плани виробництва. 

Проте ефективність окремих глобальних і локальних заходів хоч 
є важливим, але недостатнім вимірником ступеню впливу нововведень 
організаційно-технічного характеру на результативність діяльності 
підприємств. Ось чому необхідно знати конкретну методику виявлення 
інтегрального впливу певної сукупності нововведень на ключові 
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Предметна структура виробництва поширена на підприємствах 
великосерійного та масового виробництва з обмеженою номенклатурою 
та значними обсягами продукції. Проте на практиці є небагато 
підприємств, де всі цехи спеціалізовані лише технологічно або лише 
предметно. Переважна більшість підприємств використовує змішану 
виробничу структуру, за якої частина цехів спеціалізована технологічно, 
а решта – предметно. 

3. У залежності від наявності основних та допоміжних процесів 
розрізняють підприємства з комплексною та спеціалізованою структурою 
виробництва. Підприємства з комплексною виробничою структурою 
мають всю сукупність основних та допоміжних цехів, а з спеціа-
лізованою структурою – лише їх частину. 

Формування виробничої структури здійснюється під впливом 
багатьох факторів: виробничий профіль підприємства; обсяги вироб-
ництва продукції; рівень спеціалізації; місце знаходження підприємства 
та ін. 

Загальну структуру утворює сукупність всіх виробничих, неви-
робничих та управлінських підрозділів підприємства. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 2 

«ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ, ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ 
ФОРМИ» 

 
Питання для обговорення: 

1. Надайте характеристику підприємства як первинної ланки 
виробничої сфери. 

2. Назвіть основні функції та цілі підприємства. 
3. Якими законодавчими актами регулюється господарська діяльність 

підприємств? 
4. Визначте найважливіші напрями діяльності підприємства в 

сучасних умовах. 
5. За якими ознаками класифікують підприємства? 
6. Як поділяють основні цехи за формою спеціалізації? 
7. Що є ознакою предметної структури спеціалізації цехів? 
8. Як розрізняють підприємства в залежності від наявності основних 

та допоміжних процесів? 
9. Під впливом яких факторів здійснюється формування виробничої 

структури? 
 

Тести 2 
1. До загальних ознак підприємства не слід відносити: 
а) єдність і цілісність майнового комплексу, як правило, із замкнутою 

технологічною структурою; 
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б) специфічність господарської діяльності, що спрямована на 
виробництво продукції чи послуг; 

в) ведення автономного бухгалтерського обліку і складання балансу; 
г) обов’язкова наявність товарного знаку. 
 
2. До юридичних ознак підприємства не відносять: 
а) наявність печатки; 
б) ведення бухгалтерського обліку; 
в) наявність планового відділу; 
г) наявність статуту. 
 
3. Основним методом регулювання діяльності підприємств у 

ринковій економіці є: 
а) державне планування; 
б) директивне планування; 
в) ринкове саморегулювання; 
г) усі відповіді правильні. 
 
4. Підприємства в ринковій економіці переважно знаходяться в 

такій формі власності: 
а) державній; б) приватній; 
в) кооперативній; г) муніципальній. 
 
5. До підприємств можна віднести наступний суб’єкт госпо-

дарювання: 
а) їдальню, що знаходиться в складі промислового підприємства, і 

майно якої відображено в балансі останнього; 
б) особу, що займається вирощуванням овочів у власному 

господарстві та їх реалізацією на колгоспному ринку; 
в) особу, що займається індивідуальною трудовою діяльністю, 

пов’язаною з виробництвом одягу і подальшою реалізацією через 
комісійний магазин; 

г) фермерське господарство; 
д) усі відповіді правильні. 
 
6. На вибір виду діяльності підприємства здійснює вплив: 
а) розмір власного майна; 
б) порядок реєстрації підприємства; 
в) кон’юнктура товарних ринків і ринків факторів виробництва. 
 
7. Критерієм, що використовується у випадку віднесення підпри-

ємства до виду «малого» є: 
а) розмір господарської діяльності; 
б) форма власності; 
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 технологічні інновації, націлені на створення і застосування 
нової технології; 

 соціальні, орієнтовані на побудову і функціонування нових 
структур; 

 комплексні, що представляють єдність кількох видів змін; 
 ринкові, що дозволяють реалізувати потреби в продуктах, 

послугах на нових ринках; 
 управлінські інновації, орієнтовані на зміни в організації і 

управлінні виробництвом. 
4) За джерелами появи: 
 інновації, викликані розвитком науки і техніки; 
 інновації, викликані потребами виробництва; 
 інновації, викликані потребами ринку. 
5) За роллю у відтворювальному процесі: 
 інновації споживацькі; 
 інновації інвестиційні. 
6) За масштабами: 
– складні (синтетичні); 
– прості. 
Інновації спрямовуються на оновлення виробничих фондів 

підприємства або вироблюваної продукції на основі впровадження 
досягнень науки, техніки, технології. Науково-технічний розвиток 
підприємства нерозривно пов’язаний з впровадженням інновацій у 
всі сфери і напрями діяльності підприємства. Розробка і освоєння 
інновацій сприяє підвищенню технічного рівня виробництва, під-
вищенню якості і конкурентоздатності продукції, що випускається. 

 
25.2. СТАДІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

 
Інноваційний процес є процесом появи нововведень, їх освоєння, а 

також процесом їх поширення в галузях народного господарства. 
Інноваційний процес – комплексний, керований процес, спрямований 
на створення, впровадження і використання принципово нової або 
модифікованої інновації, що задовольняє конкретні суспільні потреби, 
забезпечуючи економічний, технічний або соціальний ефект. 

Виділяють такі форми інноваційного процесу: простий внут-
рішньоорганізаційний (натуральний), простий міжорганізаційний 
(товарний), розширений. 

Простий внутрішньоорганізаційний (натуральний) інноваційний 
процес припускає створення і використання нововведення усередині 
одного і того ж підприємства. При простому міжорганізаційному 
(товарному) інноваційному процесі інновація є предметом купівлі-
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Тема 25 
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
25.1. Інновації та їх класифікація 
25.2. Стадії інноваційного процесу 
25.3. Оцінка економічної ефективності інновацій 
 

25.1. ІННОВАЦІЇ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 
 

Інновація (нововведення) – це результат творчої діяльності, що 
одержав втілення у вигляді нового або вдосконаленого продукту, 
впровадженого на ринку, технології, нових організаційних форм, 
використаних у практичній діяльності або в новому підході до 
соціальних послуг. Понятт я «інновація» застосовується до всіх 
новин, як у виробничій, так і в організаційній, фінансовій, науково-
дослідній, учбовій та інших сферах, до будь-яких удосконалень, що 
забезпечують економічний ефект або створюють умови для його 
отримання. 

Термін «інновація» активно використовується в економіці як 
самостійно, так і для позначення ряду споріднених понять: «інноваційна 
діяльність», «інноваційний процес», «інноваційне рішення» та ін. 

Інноваційна діяльність підприємства – сукупність організаційних і 
економічних заходів щодо розроблення, застосування, виробництва 
і реалізації нововведень. 

Інновації класифікують за наступними ознаками: 
1) За рівнем новизни для ринку: 
 для галузі у світі; 
 для галузі в країні; 
 для даного підприємства (групи підприємств). 
2) За типом внесених змін: 
 базисні інновації, які реалізують крупні винаходи і стають 

основою формування нових поколінь і напрямів розвитку техніки; 
 поліпшуючі інновації, що звичайно реалізовують дрібні і 

середні винаходи і переважають на фазах розповсюдження і стабільного 
розвитку науково-технічного циклу; 

 модифікаційні, направлені на часткове поліпшення застарілих 
поколінь техніки і технологій. 

3) За сферами діяльності: 
 продуктові інновації, орієнтовані на виробництво і використання 

нових продуктів; 
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в) положення на споживчому ринку; 
г) чисельність працівників. 
 
8. Не слід відносити до результатів діяльності підприємства. 
а) прибуток; 
б) виготовлену продукцію; 
в) інформацію про ціни на продукцію; 
г) послуги споживачам. 
 
9. Консорціум – це: 
а) договірне об’єднання, створене з метою постійної координації 

господарської діяльності, що не має права втручатися у виробничу і 
комерційну діяльність будь-якого з його учасників; 

б) статутне об’єднання підприємств промисловості, наукових 
організацій, транспорту, банків, торгівлі та ін. на основі повної 
фінансової залежності від одного чи групи підприємців; 

в) договірне об’єднання, створене на основі об’єднання виробничих, 
наукових і комерційних інтересів з делегуванням окремих повноважень 
централізованого регулювання діяльності кожного з учасників; 

г) тимчасове статутне об’єднання промислового та банківського 
капіталу для досягнення мети. 

 
10. Економіка підприємства вивчає: 
а) вхідні ресурси підприємства та ефективність їх використання; 
б) ресурси, що перетворені в процесі виробництва; 
в) співвідношення ресурсів на вході в підприємство і на виході з 

підприємства. 
 
11. Постачальники відносяться до факторів зовнішнього середовища. 
а) прямого впливу; 
б) непрямого впливу. 
 
12. До характеристик зовнішнього середовища підприємства 

відноситься: 
а) динаміка попиту; б) динаміка пропозиції; 
в) взаємозв’язок факторів; г) жодна з приведених. 
 
13. У залежності від підрозділу, діяльність якого покладено в 

основу виробничої структури, розрізняють структуру: 
а) цехову; б) структурну; 
в) безцехову; г) багатогалузеву. 
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14. За формою спеціалізації основних цехів розрізняють виробничу 
структуру: 

а) багатопрофільну; б) технологічну; 
в) безцехову; г) багатогалузеву. 
 
15. У залежності від наявності основних та допоміжних процесів 

розрізняють підприємства з комплексною структурою виробництва: 
а) багатопрофільну; б) технологічну; 
в) спеціалізовану; г) багатогалузеву. 
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6. Ринок фінансових ресурсів включає: 
а) грошовий ринок; б) іпотечний ринок; 
в) кредитний ринок; г) підрядний ринок. 
 
7. Інвестиційний клімат є характеристикою таких передумов: 
а) економічних; б) географічних; 
в) специфічних; г) культурних. 
 
8. Найбільш інвестиційно привабливими регіонами України є: 
а) Одеська обл; б) АРК Крим; 
в) Запорізька обл.; г) Дніпропетровська обл. 
 
9. Що не входить до фінансового стимулювання? 
а) прискорена амортизація; б) інвестиційні гарантії; 
в) пільгові кредити; г) немає вірної відповіді. 
 
10. Інструментом якого стимулювання є прискорена амортизація? 
а) податкового; б) фінансового; 
в) інфраструктурного; г) комерційного. 
 
11. До суб’єктів ринку відносять? 
а) грошові кошти; б) ліцензії; 
в) права; г) інвестори. 
 
12. До об’єктів ринку відносять: 
а) проектні і науково-дослідні організації; 
б) ноу-хау; 
в) замовників; 
г) підрядників. 
 
13. За об’єктами інвестування фінансові інвестиції поділяються на: 
а) фінансові; б) нематеріальні; 
в) портфельні; г) деривативи. 
 
14. До ринку інвестиційних товарів відносять: 
а) іпотечний ринок; б) грошовий ринок; 
в) кредитний ринок; г) підрядний ринок. 
 
15. Фінансове стимулювання передбачає: 
а) зниження ставки податку; 
б) інвестиційні гарантії; 
в) податкові кредити; 
г) інвестиційну податкову знижку. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 24 
«ІНВЕСТИЦІЇ» 

 
Питання для обговорення: 

1. У чому різниця між поняттями «інвестиції» та «інвестиційна 
діяльність»? 

2. За якими ознаками класифікують інвестиції? 
3. Назвіть складові інвестиційного ринку. 
4. Що таке «інвестиційний клімат держави»? 
5. Як можна оцінити «інвестиційний клімат держави»? 
6. Які існують форми державного стимулювання інвестиційної 

діяльності? 
7. Розкрийте інструменти податкового стимулювання інвестиційної 

діяльності. 
8. Що є ланкою процесу накопичення капіталу? 
9. Що включає ринок фінансових ресурсів? 
10. Які регіони України найбільш інвестиційно привабливі? 
 

Тести 24 
1. Під інвестиціями розуміються такі цінності: 
а) інтелектуальні; б) валютні; 
в) прибуткові; г) фінансові. 
 
2. Що не є ланкою процесу накопичення капіталу? 
а) витрати; б) цінності; 
в) вкладення; г) дохід. 
 
3. Яка з інвестицій класифікується за об’єктом інвестування? 
а) деривативи; б) спільні; 
в) портфельні; г) активи. 
 
4. Валові інвестиції відносяться до наступної класифікації: 
а) за об’єктами інвестування; 
б) за матеріально-речовою формою цінностей; 
в) за структурою; 
г) немає вірної відповіді. 
 
5. Ринок робочої сили є складовою: 
а) ринку фінансових послуг; 
б) ринку інвестиційних ресурсів; 
в) підрядного ринку; 
г) ринку капіталів. 
 

Тема 3 
СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

3.1. Сутність і функції процесу управління 
3.2. Методи управління діяльністю підприємств 
3.3. Організаційні структури управління підприємствами 
3.4. Вищі органи державного управління підприємствами та 

організаціями 
 

3.1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 
 

Згідно з основними положеннями теорії систем будь-який об’єкт, 
явище чи процес потрібно розглядати як систему. Під системою 
розуміють сукупність взаємопов’язаних в одне ціле елементів. Елемент 
системи – це частина цілого, що в процесі аналізу не підлягає 
поділу на складові. Отже, будь-яка система: 

по-перше, складається з двох або більшої кількості елементів; 
по-друге, кожний елемент системи має властиві лише йому 

якості; 
по-третє, між елементами системи існують зв’язки, за допомогою 

яких вони впливають один на одного; 
по-четверте, система не може існувати поза часом і простором. 

Система має часову сутність, свої межі та навколишнє середовище. 
Перша особливість підприємства полягає в тому, що воно як 

відкрита система, може існувати лише за умови активної взаємодії з 
навколишнім середовищем (рис. 2). 

 
Виходи з системи 

(підприємства) 
Входи в систему 
(підприємство) 
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Зовнішнє середовище підприємства 

 
Рис. 2. Схема взаємодії підприємства з навколишнім середовищем 
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Інша особливість підприємства полягає в тому, що воно є штучною 
системою, створеною людиною заради її власних інтересів, передовсім 
спільної праці. Тому характеристикою будь-якого підприємства є 
поділ праці. 

Розрізняють дві форми поділу праці: горизонтальну та вертикальну. 
Перша – це поділ праці через поділ трудових операцій на окремі 
завдання. Результатом такого поділу праці є формування підрозділів 
підприємства, які виконують певні частини загального транс-
формаційного процесу. Оскільки роботу на підприємстві поділено 
між підрозділами та окремими виконавцями, тому хтось повинен 
координувати їхні дії, щоб досягти загальної мети діяльності. 

Тому об’єктивно виникає потреба у відокремленні управлінської 
праці від виконавчої. 

Управління являє собою діяльність, спрямовану на координацію 
роботи у трудових колективах. Координація управлінської праці, 
формування рівнів управління здійснюються за допомогою вертикального 
поділу праці. 

У цьому зв’язку відзначимо, що хоча підприємства відрізняються 
між собою за розмірами, сферами діяльності, технологічними процесами 
тощо, проте всі вони як системи мають спільні характеристики 
(загальні риси), з-поміж яких передовсім виділяються функції 
управління – об’єктивно зумовлені загальні напрями або сфери 
діяльності, сукупність яких забезпечує ефективне використання 
спільної праці. 

Виділяють декілька функцій управління. Для з’ясування природи й 
сутності кожної з них розглянемо механізм функціонування 
найпростішої моделі штучної системи (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Схема процесу функціонування моделі штучної системи 
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Проте притоку в інвестиційну сферу іноземного та приватного 
національного капіталу перешкоджають політична нестабільність, 
недосконалість законодавства, нерозвиненість виробничої та соціальної 
інфраструктури, недостатнє інформаційне забезпечення, та ще однієї 
дуже важливої причини корупції. Саме через корупцію і бюрократію у 
світі склалась негативна думка про нашу державу, додамо до цього 
нашу систему оподаткування і ось ми маємо резутат – Україну віднесли 
до групи країн з найбільшим інвестиційним ризиком. 

У таблиці 25 наведено основні форми та інструменти державного 
стимулювання інвестиційної діяльності, які доцільно запровадити в 
Україні. 

 
Таблиця 25 

Форми та інструменти державного стимулювання  
інвестиційної діяльності 

Форми Інструменти 
Податкове 
стимулювання 

Зниження ставки податку 
Інвестиційна податкова знижка 
Відміна податків на реінвестування 
Податкові угоди з іншими країнами 
Податкові кредити 

Фінансове 
стимулювання 

Прискорена амортизація 
Пільгові кредити 
Інвестиційні гарантії 
Безвідсоткові кредити 

Інфраструктурне 
забезпечення 

Надання земельних ділянок /необхідних приміщень у 
безкоштовне користування або за пільговими цінами 

Стимулювання 
конкретних 
інвестиційних проектів 

Цільове фінансування ресурсо- і природозберігаючого 
обладнання 
Цільове фінансування проектів по підвищенню кваліфікації, 
перепідготовки кадрів, поліпшенню умов праці 
Сприяння у проведенні техніко-економічного обґрунтування 
проектів 

 
На сьогодні іноземні інвестори, які все ж наважуються інвестувати 

в нашу економіку, вимагають законодавчих гарантій, великі корпорації 
та інвестиційні компанії вимагають урядових гарантій та пільг. 
Проте механізм реалізації правових гарантій поки що недостатньо 
відпрацьований. До того ж відсутні достатні судові засоби для 
забезпечення дотримання законних прав інвесторів та врегулювання 
спорів. Окрім того, для іноземних інвесторів більш приваблива така 
інстанція для вирішення суперечок, яка незалежна від уряду країни-
господаря. 
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Методика журналу «Еuromoney» містить опитування експертів, 
які представляють великі банки розвинених країн, а також враховує 
статистичну інформацію про стан того чи іншого фактора. 

Недоліки цієї методики полягають у тому, що немає різниці між 
реальними та портфельними інвестиціями, не враховуються розміри 
країн (одна сукупність показників для США і Люксембургу); серед 
показників відсутня інноваційна складова, роль якої зростає в 
макроекономічній динаміці багатьох країн. 

Відомі й інші методи оцінки інвестиційного клімату: рейтинг 
Institutional Investor та система BERI. Рейтинг Institutional Investor – 
це рейтинг (оцінка) кредитоспроможності країн. Він складається за 
участю експертів 100 провідних міжнародних банків. При формуванні 
рейтингу в інформаційній системі BERI оцінюється політична 
стабільність, ставлення до зарубіжних інвестицій, націоналізація, 
девальвація, платіжний баланс, бюрократія, темпи економічного 
зростання, можливість реалізації угод, витрати на заробітну плату, 
продуктивність праці, інфраструктура, умови кредитування. 

Комплексна методика оцінки інвестиційної привабливості регіонів 
України розроблена під керівництвом І. Бланка, передбачає ранжування 
регіонів за п’ятьма узагальненими показниками, при цьому враховується 
значущість (питома вага) цих показників: 

 рівень загальноекономічного розвитку регіонів (7 аналітичних 
показників) – 35 %; 

 рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону (5 по-
казників) – 15 %; 

 демографічна ситуація (4 показники) – 15 %; 
 рівень розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури 

регіону (6 показників) – 25 %; 
 рівень криміногенних, екологічних та інших ризиків (4 по-

казники) – 10 %. 
За результатами оцінки, найбільш інвестиційно привабливими 

регіонами є ті, в яких сконцентровано значний промисловий, 
інфраструктурний і науково-технічний потенціал – місто Київ та 
Київська Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Запорізька області. 

 
24.5. СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Україна потенційно може бути однією з провідних країн по 
залученню іноземних інвестицій як прямих, так і портфельних. 
Цьому сприяє її величезний внутрішній ринок, порівняно кваліфікована і 
водночас дешева робоча сила, значний науково-технічний потенціал, 
великі природні ресурси та наявність інфраструктури, хоч і недостатньо 
розвиненої. 
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З рис. 3 видно, що структура цієї моделі містить два елементи: 
елемент U – керуючий; елемент Е – керований. 

Керуючий елемент приймає: 
1) через вхідний канал імпульс із зовнішнього середовища (У1); 
2) через канал зворотного зв’язку імпульси, що стосуються його 

власного стану (X1) та стану структури системи (Х2). 
На підставі прийнятих імпульсів керуючий елемент починає 

функціонувати. Спочатку він визначає конкретне (кількісне) значення 
вихідного параметра У2, тобто формулює мету діяльності системи. 
Потім він виробляє імпульс Х3 і надсилає його керованому елементу 
(ефектору). Цей імпульс має характер команди. 

На блок-схемі показано, що ефектор сприймає також імпульси 
Z1 із зовнішнього середовища. Це так звані перешкоди, що заважають 
досягненню мети управління. 

Під впливом команди керуючого елемента та зовнішніх перешкод 
ефектор починає своє функціонування. Результат його діяльності – 
вихідний імпульс У2. Але перш ніж надіслати його у зовнішнє 
середовище, ефектор інформує керуючий елемент про виконання 
одержаної команди Х2 через канал зворотного зв’язку. Узгоджуючи 
прийняту від ефектора інформацію з визначеною метою діяльності 
системи, керуючий елемент знову починає функціонувати. 

Якщо результати діяльності ефектора збігаються з метою, то 
ефектор одержує команду надіслати вихідний імпульс У2 в зовнішнє 
середовище. В разі незбігу керуючий елемент виробляє нові команди, 
якими спрямовує дії ефектора. Отже, у структурі системи керуючий 
елемент виконує цілком конкретні функції. 

По-перше, він визначає мету функціонування. Оскільки мету 
можна досягти різними способами, керуючий елемент повинен вибрати 
один із них. При цьому під способом досягнення мети розуміють 
розробку алгоритму трансформаційного процесу, а опрацювання 
способу досягнення мети передбачає визначення впорядкованих 
операцій, тобто того, що повинні робити члени трудового колективу 
для досягнення мети. Відтак керуючий елемент виконує функцію 
планування процесу визначення мети діяльності, передбачення 
майбутнього розвитку та поєднання колективних (індивідуальних) 
завдань для одержання очікуваного загального результату. 

По-друге, кожна операція трансформаційного процесу повинна 
мати свого носія, тобто виконуватися певним елементом даної системи. 
Отже, реалізація трансформаційного процесу передбачає також 
визначення того, хто саме має виконувати ту чи іншу конкретну 
операцію і як виконавці мають взаємодіяти між собою. Ці процеси 
характеризують сутність організації як функції управління. Організація – 
це процес формування структури системи, розподіл завдань, повноважень 
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і відповідальності між працівниками фірми для досягнення загальної 
мети її діяльності. 

По-третє, ефектор у системі займає підпорядковане становище. 
У перебігу трансформаційного процесу він може відмовитись 
виконувати свої обов’язки, визначені планом. Тому для досягнення 
поставленої мети керівник будь-якого рівня повинен не тільки спланувати 
та організувати роботу, а й примусити людей виконувати її. 

Для цього потрібно створити умови, за яких виконавці відчували б, 
що вони можуть задовольнити свої потреби тільки тоді, коли буде 
забезпечено досягнення цілей підприємства. Це означає, що керуючий 
елемент має виконувати належним чином функцію мотивації. 
Мотивація – це, власне, причина, яка спонукає членів трудового 
колективу до спільних погоджених дій, аби забезпечити досягнення 
поставленої мети. 

По-четверте, для того, щоб запобігти появі зовнішніх загроз і 
можливих відхилень від очікуваних результатів діяльності системи, 
керуючий елемент повинен встановлювати параметри діяльності 
ефектора, вимірювати досягнуті результати роботи, порівнювати їх 
із запланованим обсягом, за необхідності – коригувати діяльність, 
накопичувати досвід для вдосконалення планування. Саме цим 
пояснюється необхідність виконання керуючим елементом контро-
люючих функцій. 

Приведені функції тісно пов’язані між собою в єдиному процесі 
управління. Незадовільне планування чи недосконала організація, 
так само як і слабка мотивація праці або поганий контроль, негативно 
впливають на результати діяльності фірми в цілому. 

З урахуванням цього випливає висновок, що управління підпри-
ємством відображає сукупність взаємопов’язаних процесів планування, 
організації, мотивації та контролю, які забезпечують формування 
й досягнення цілей підприємства. 

 
3.2. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Реалізація функцій управління здійснюється за допомогою 
системи методів управління. Привести в дію організовану систему, 
щоб одержати потрібний результат, можна лише через вплив на неї 
керуючого органу чи особи. При цьому необхідні певні інструменти 
погодженого впливу, які й забезпечують досягнення поставлених 
цілей. Такими інструментами є методи управління. 

Методи управління – це способи впливу на працівників трудового 
колективу з метою досягнення цілей підприємства. 

В основі класифікації методів управління є внутрішній зміст 
мотивів, якими керується людина в процесі виробничої діяльності. 

Економіка підприємства 
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Рис. 22. Складові інвестиційного ринку 

 
 

24.4. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ ДЕРЖАВИ 
 

Для аналізу умов раціонального використання інвестицій в 
економічній науці та практиці використовується категорія 
інвестиційного клімату. Це узагальнена характеристика сукупності 
соціальних, економічних, організаційних, правових, політичних, 
культурних передумов, що визначають привабливість і доцільність 
інвестування в ту чи іншу господарську систему (економіку країни, 
регіону, корпорації). 

Різні автори та наукові школи подають різні методики обчислення 
інвестиційного клімату. 

Як правило, в зарубіжних країнах оцінку інвестиційного клімату 
проводять по відношенню до макроекономічної сфери. Спеціальні 
консалтингові фірми, експерти банків, журналів і газет проводять 
аналіз по різній кількості країн (від 15 до 178) в залежності від 
інтересів замовників. При цьому число показників, що враховуються, 
коливається від 9 в журналі «Еuromoney» до 381 в роботах 
Швейцарського інституту розвитку менеджменту. 

Лондонський фінансовий журнал «Euromoney» розраховує так 
званий інтегральний показник надійності, що вимірюється за 
стобальною шкалою. Враховується дев’ять показників: економічна 
ефективність, політичний ризик, заборгованість, обслуговування 
боргу, кредитоспроможність, доступність банківського кредиту, 
доступність короткострокового фінансування, доступність довго-
строкового капіталу, імовірність настання форс-мажору. 

Грошовий ринок

Кредитний ринок 

Ринок капіталів 

Ринок робочої сили 

Ринок інтелектуальних 
цінностей 

Іпотечний ринок 

Підрядний ринок 
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основних фондів, формування і поповнення оборотних активів, 
придбання цілісних майнових комплексів і тезавраційних активів 
(дорогоцінних металів, колекційних та ін. рідкісних предметів); 
нематеріальні інвестиції (оформлюються як створення, придбання, 
удосконалення, підвищення надійності або терміну використання 
нематеріальних активів); 

б) фінансові інвестиції: 
– прямі інвестиції – передбачають внесок інвестиційних ресурсів 

у статутний капітал господарюючого суб’єкта в обмін на акції, паї 
та пов’язані з ними інструменти, в обсязі більше 50 % загальної 
суми їхньої емісії, інші активи, що забезпечують можливість контролю 
над бізнесом. 

– портфельні інвестиції – передбачають придбання акцій, паїв 
тощо в обсязі, що не перевищує 50 % загальної суми їхньої емісії 
(інакше фінансова інвестиція вважається прямою за Законом України 
«Про оподаткування прибутку підприємств»), а також інших 
фінансових інструментів, що забезпечують інвестору зростання 
капіталу або поточний дохід (відсотки, дивіденди). Сукупність 
цінностей, що належать портфельному інвестору, називають портфелем. 

5. За структурою 
Валові інвестиції – це виробництво всіх інвестиційних товарів 

для заміщення машин, обладнання, споруд, які використано в 
процесі виробництва в поточному році та будь-який чистий приріст. 

Валові інвестиції дорівнюють амортизації плюс прибуток. 
Якщо валові інвестиції дорівнюють амортизації, то економіка 

вважається застійною, якщо валові інвестиції біьше амортизації – 
економіка вважається зростаючою, а у випадках, коли валові 
інвестиції менше амортизації, то економіка характеризується 
спадаючою діловою активністю. 

Чисті інвестиції – це додаткові інвестиції у поточному році за 
рахунок прибутку. 

 
24.3. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИНОК 

 
Інвестиційний ринок розглядається як ринок фінансових ресурсів, 

які авансуються з метою отримання доходу та ринок інвестиційних 
товарів, які є об’єктами вкладень (рис. 22). 

Об’єктами ринку є права, ліцензії, патенти, ноу-хау, грошові 
кошти, майно тощо. 

Суб’єктами ринку виступають інвестори, підрядники, замовники, 
проектні і науково-дослідні організації та ін. 
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За своїм змістом мотиви діяльності поділяються на матеріальні, 
соціальні та мотиви примусового характеру. Відповідно до цього 
розрізняють економічні, соціально-психологічні та організаційні методи 
управління, що органічно взаємозв’язані й використовуються не 
ізольовано, а комплексно. 

Економічні методи управління – це методи, які реалізують матеріальні 
інтереси участі людини у виробничих процесах. Ці методи мають 
два аспекти реалізації. 

Суть першого аспекту полягає у: 
1) формуванні системи оподаткування суб’єктів господарювання; 
2) визначенні дійової амортизаційної політики, яка б сприяла 

оновленню (відтворенню) матеріальних і нематеріальних активів 
підприємства; 

3) встановленні державою мінімального рівня заробітної плати 
та пенсій. 

Другий аспект економічних методів управління пов’язаний з 
управлінським процесом, орієнтованим на використання різноманітних 
економічних важелів, таких як фінансування, кредитування, ціно-
утворення, штрафні санкції тощо. 

Соціально-психологічні методи управління реалізують мотиви 
соціальної поведінки людини. Адже рівень сучасного виробництва, 
зростання загальноосвітнього і професійно-кваліфікаційного рівня 
працівників зумовлюють суттєві зміни в системі ціннісних орієнтацій 
та структурі мотивації трудової діяльності людей. Традиційні форми 
матеріального заохочення поступово втрачають свій пріоритетний 
стимулюючий вплив. 

Усе більшого значення набувають такі чинники, як змістовність 
і творчий характер праці, можливості для прояву ініціативи, суспільне 
визнання, моральне заохочення тощо. Тому розуміння закономірностей 
соціальної психології та індивідуальної психіки працівника є 
необхідною умовою ефективного управління виробництвом чи будь-
яким іншим видом діяльності. 

Практична реалізація соціально-психологічних методів управління 
здійснюється за допомогою різноманітних засобів соціального 
орієнтування та регулювання, групової динаміки, розв’язання конф-
ліктних ситуацій, гуманізації праці тощо. 

Організаційні методи управління базуються на мотивах примусового 
характеру, їхнє існування й практичне застосування зумовлене 
зацікавленістю людей у спільній організації праці. Організаційні 
методи управління – це комплекс способів і прийомів впливу на 
працівників, заснованих на використанні організаційних відносин 
та адміністративній владі керівництва. Всі організаційні методи 
управління поділяють на регламентні й розпорядчі. 
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Зміст регламентних методів полягає у формуванні структури та 
ієрархії управління, делегуванні повноважень і відповідальності певним 
категоріям працівників фірми, визначенні орієнтирів діяльності підлеглих, 
наданні методично-інструктивної та іншої допомоги виконавцям. 
Розпорядчі методи управління охоплюють поточну (оперативну) 
організаційну роботу і базуються, як правило, на наказах керівників 
підприємств (організацій). Вони передбачають визначення конкретних 
завдань для виконавців, розподіл цих завдань між ними, контроль 
виконання, проведення нарад з питань поточної діяльності фірми 
(підприємства, організації). 

Професійно вміле застосування економічних, соціально-психо-
логічних та організаційних методів управління здебільшого забезпечує 
достатньо ефективне господарювання. 

 
3.3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ 
 

Згідно з виробничою й загальною структурою підприємства 
формуються відповідні органи управління ним. Поділ праці у сфері 
управління зумовлює необхідність групування однорідних за функціями 
робіт і зосередження їх у підрозділах апарату управління. 

Відповідно до цього управлінський персонал підприємства 
поділяється на лінійний та функціональний (штабний, апаратний). 

Лінійний персонал забезпечує безпосереднє керівництво вироб-
ництвом. Функціональний персонал допомагає лінійним керівникам 
виконувати функції управління своїми підрозділами (службами, 
відділами). При цьому між лінійними керівниками та посадовими 
особами апарату управління виникають певні організаційні відносини. 
Сукупність лінійних та апаратних органів управління і відносини 
між ними утворюють систему управління фірмою. Організаційна 
структура управління – це форма системи управління, що визначає 
склад, взаємодію та підпорядкованість її елементів. 

В організаційній структурі управління кожний її елемент 
(виробничий або управлінський підрозділ) має певне місце й 
відповідні зв’язки з іншими елементами. Зв’язки таких елементів 
системи управління поділяються на лінійні, функціональні та між-
функціональні. 

Лінійні зв’язки виникають між підрозділами та керівниками різних 
рівнів управління (директор – начальник цеху – майстер). Ці зв’язки 
з’являються там, де один керівник підпорядкований іншому. 

Функціональні зв’язки характеризують взаємодію керівників, які 
виконують певні функції на різних рівнях управління, але між ними 
не існує адміністративного підпорядкування (начальник цеху – 
начальник планово-економічного відділу). 
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розширеного відтворення капіталу в результаті його постійного 
обігу на інвестиційному ринку. 

 
24.2. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ 

 
З метою обліку, аналізу та планування інвестиції класифікуються за 

різними ознаками. 
1. За тривалістю (згідно з методологією НБУ): 
– короткострокові – до 1 року; 
– середньострокові – від 1 до 3 років; 
– довгострокові – більше 3 років. 
За кордоном – короткострокові – до 1 року, довгострокові – 

більше 1 року. 
2. За регіональною належністю інвесторів: 
 внутрішні (приватні, колективні, державні); 
 іноземні; 
 спільні. 
3. За матеріально-речовою формою цінностей: 
а) активи – цінності, що знаходяться на балансі інвестора; 
– фінансові – грошові засоби, цільові банківські вкладення, паї, 

акції та інші цінні папери; 
– матеріальні – рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, 

авто та інші матеріальні цінності); 
– нематеріальні – майнові права, що випливають з авторства 

на літературні та музичні твори, комп’ютерні програми, бази даних 
та інші інтелектуальні цінності; права на знаки товарів та послуг 
(товарні знаки, торгові марки, фірмові найменування тощо); права 
на об’єкти промислової власності (на винаходи, промислові зразки, 
види рослин, породи тварин, ноу-хау); права користування природними 
ресурсами і майном; інші права, які мають цінність (на ведення деяких 
видів бізнесу, на податкові пільги, на використання інших переваг); 

б) деривативи – балансові інструменти, похідні від активів та ті, 
що мають цінність (термінові контракти). 

4. За об’єктами інвестування: 
а) реальні інвестиції – довгострокові вкладення капіталу, що 

здійснюються на підприємствах-товаровиробниках. Оскільки одразу 
відомо, куди саме вкладаються кошти, то вважається, що інвестиції 
спрямовуються у реальний (фізично існуючий) сектор економіки: у 
землю, нерухомість, основні та оборотні фонди підприємств, науково-
технічний розвиток. Результатом обороту капіталу в цьому секторі 
є його приріст. Тому ринок реального капіталу називають первісним 
ринком інвестицій. Тут розрізняють матеріальні інвестиції (авансуються 
на придбання землі, проведення капітальних робіт, відтворення 
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24.1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІНВЕСТИЦІЇ» 
 

Інвестиції (лат. invest – вкладати) – це фінансові, майнові та 
інтелектуальні цінності в будь-якій формі, що вкладаються в бізнес, 
внаслідок чого створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний 
ефект. 

Процес інвестування передбачає здійснення ланцюжка перетворень: 
цінності → витрати (вкладення) → дохід, ефект 

Сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб та держави з 
реалізації цього ланцюжка є інвестиційною діяльністю. На першому 
етапі інвестиційної діяльності авансується капітал, на другому – 
зростає вартість капіталу, на третьому – реалізується кінцева мета 
діяльності, що пов’язана з отриманням доходу від інвестування. 
Якщо поєднати кінцеві ланки цього ланцюжка, то отримаємо процес 
накопичення капіталу (рис. 21). 

 

цінності 

Безпосередньо 
інвестування  

Накопичення 
капіталу  
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Рис. 21. Процес накопичення капіталу 

 
Отже, накопичення капіталу є водночас і необхідною умовою і 

результатом інвестиційної діяльності. Це забезпечує можливість 

вкладення доход, ефект 

Створення 
додаткової вартості 
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Міжфункціональні зв’язки мають місце між підрозділами того 
самого рівня управління (начальник цеху – начальник цеху, начальник 
служби маркетингу – начальник конструкторського відділу). Характер 
зв’язків визначає відповідний тип організаційної структури управління 
суб’єктом господарювання. 

У практиці господарювання застосовуються декілька типів 
організаційних структур залежно від масштабів діяльності, виробничо-
технологічних особливостей, стратегічних і поточних завдань діяльності 
підприємства. 

Лінійна організаційна структура управління – це така структура, 
між елементами якої існують лише одноканальні взаємодії (рис. 4, а). 
За такої організаційної структури управління кожний підлеглий має 
лише одного керівника, який і виконує всі адміністративні та спеціальні 
функції у відповідному структурному підрозділі. Перевагами орга-
нізаційної структури управління лінійного типу є: чіткість взаємо-
відносин, однозначність команд, оперативність підготовки та реалізації 
управлінських рішень, надійний контроль. Але керівник при цьому 
має бути висококваліфікованим фахівцем, здатним вирішувати стратегічні 
й поточні питання діяльності підпорядкованих йому підрозділів (ланок). 

Основою функціональної організаційної структури управління є 
поділ функцій управління між окремими підрозділами апарату 
управління (рис. 4, б). При цьому кожний виробничий підрозділ 
одержує розпорядження одночасно від декількох керівників функ-
ціональних відділів. Така організаційна структура управління забезпечує 
компетентне керівництво в рамках кожної управлінської функції. 
Проте цей тип організаційної структури має певні недоліки: можлива 
суперечливість розпоряджень, труднощі координації діяльності 
управлінських служб, зниження оперативності роботи органів управління. 

Лінійно-функціональна організаційна структура управління 
спирається на розподіл повноважень та відповідальності за функціями 
управління і прийняття рішень по вертикалі (рис. 4, в). Вона дозволяє 
організувати управління за лінійною схемою (директор – начальник 
цеху – майстер), а функціональні відділи апарату управління підприємства 
лише допомагають лінійним керівникам вирішувати управлінські 
завдання. 

Така структура управління завдяки своїй ієрархічності забезпечує 
оперативну реалізацію управлінських рішень підвищення ефективності 
роботи функціональних служб, уможливлює необхідний маневр 
ресурсами. 
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Рис. 4. Схема типів організаційних структур підприємства 

 
Дивізійна організаційна структура управління (рис. 5) базується 

на поглибленні поділу управлінської праці. За її застосування 
відбуваються процеси децентралізації оперативних функцій управління, 
здійснюваних виробничими структурними ланками, і централізації 
загальнокорпоративних (стратегічні рішення, маркетингові дослідження, 
фінансова діяльність тощо) функцій, які зосереджуються у вищих 
ланках адміністрації інтегрованих підприємницьких структур. 
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Рис. 5. Схема дивізійної організаційної структури управління 

Економіка підприємства 

299 
 

10. Сукупність процесів, за допомогою яких система сама 
відтворює свої компоненти: 

а) генезис; б) когнітизм; 
в) аутопойезис; г) екстерналізм. 
 
11. Моделі когнітивного підходу: 
а) соціалізація, екстерналізація, комбінування, інтернаціоналізація; 
б) соціалізація, інтелектуалізація, комбінування; 
в) інтернаціоналізація, екстерналізація, соціалізація; 
г) немає правильної відповіді. 
 
12. Учені Майкл Макгіл та Джон Слокум розробили: 
а) системно-кібернетичний підхід; 
б) систему еволюційного розвитку; 
в) когнітивний підхід; 
г) когнітивно-еволюційний. 
 
13. Екстерналізація – це: 
а) обмін знаннями; 
б) перетворення знання на явище; 
в) компонування та передача закодованих в словах та схемах 

інформацій; 
г) немає вірної відповіді. 
 
14. За якого підходу навчання розглядається як дворівневий процес? 
а) символічного; 
б) системного; 
в) когнітивного; 
г) системно-кібернетичного. 
 
15. Назвіть кількість типів організацій, що навчаються: 
а) 5; б) 4; 
в) 3; г) 6. 
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При дивізійній структурі кожний виробничий підрозділ підприємства 
має власну достатньо розгалужену структуру управління, що забезпечує 
автономне його функціонування. Лише стратегічні функції управління 
централізовано на корпоративному рівні. При дивізійній структурі 
управління групування видів діяльності здійснюється із застосуванням 
принципу поділу праці за цілями. Це означає, що в рамках певного 
виробництва формується автономна організаційна спільність. При 
цьому часто виділяються три способи групування виробничих 
підрозділів: 

1) продуктовий (виготовлення певного продукту); 
2) за групами споживачів (задоволення потреб певної групи 

споживачів); 
3) за місцем знаходження (розміщення в певному географічному 

районі). 
Перевагами дивізійної організаційної структури управління є 

гнучке реагування на зміни в зовнішньому середовищі, швидке 
прийняття управлінських рішень та поліпшення їхньої якості, хоча 
вона потребує збільшення чисельності апарату управління і витрат 
на його утримання. 

За матричної організаційної структури управління поряд із лінійними 
керівниками підприємства та апаратом управління виокремлюють 
(формують) тимчасові предметно-спеціалізовані ланки – проектні групи. 

Вони утворюються зі спеціалістів постійних функціональних 
відділів і лише тимчасово підпорядковуються керівнику проекту. 
Після завершення робіт над проектом вони повертаються до своїх 
функціональних підрозділів. 

Керівник проекту виконує роль лінійного керівника щодо спеціалістів 
проектної групи. Одночасно він є функціональним керівником щодо 
виробничих підрозділів підприємства, котрі забезпечують реалізацію 
проекту. 

Головна особливість матричних організаційних структур – їх 
винятково висока гнучкість та орієнтація на нововведення. Проте 
матричні структури управління мають і певні недоліки: збільшення 
чисельності управлінського персоналу, зростання кількості інфор-
маційних зв’язків між працівниками підрозділів, можливі конфліктні 
ситуації між ними. 

Використання матричної організаційної структури управління є 
виправданим на підприємствах, що об’єднують велику кількість 
виробництв із коротким життєвим циклом продукції, і здебільшого 
тільки за умови високодинамічного ринкового середовища. 
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2. Ким була сформульована концепція розвитку організації? 
а) М. Макгілом; б) Л. Грейнером; 
в) Д. Слокумом; г) А. Адізесом. 
 
3. Період від зародження системи до її загибелі: 
а) еволюційний цикл; б) функціональний цикл; 
в) життєвий цикл; г) біологічний цикл. 
 
4. Параметри, на яких базується життєвий цикл організації за 

А. Адізесом: 
а) гнучкість і контрольованість; 
б) стабільність і контрольованість; 
в) гнучкість і розвиток; 
г) дитинство і старіння. 
 
5. Стан росту характеризується: 
а) перевагою контрольованістю над гнучкістю; 
б) перевагою гнучкості над контрольованістю; 
в) перевагою стабільності над розвитком; 
г) немає вірної відповіді. 
 
6. Стадія життєвого циклу організації, яка характеризується 

нечіткою структурою та невеликим бюджетом: 
а) дитинство; б) стабілізація; 
в) виживання; г) аристократизм. 
 
7. Така стадія як аристократизм характеризується тим, що: 
а) організація займає стабільну ринкову нішу, зростає рутинізація 

та консерватизм; 
б) поступово рвуться зв’язки з зовнішнім світом та губиться 

орієнтація на результат; 
в) відбувається швидкий ріст, з’являється формальна організаційна 

структура; 
г) організація володіє достатньою кількістю грошей, які 

використовуються на укріплення системи контролю та страхування. 
 
8. Учений, який розробив концепції еволюційного розвитку 

організації: 
а) К. Арджиріс; б) Л. Грейнер; 
в) А. Адізес; г) немає вірної відповіді. 
 
9. Кількість стадій організаційного росту за Л. Грейнером: 
а) 5; б) 6; 
в) 4; г) 3; 
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3.4. ВИЩІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

 
Крім внутрішніх органів управління підприємствами, існують вищі 

органи загальнодержавного управління всіма суб’єктами господарювання. 
Формування і функціонування таких органів управління є об’єктивно 
необхідними й доцільними, оскільки зумовлюються наявністю широкого 
кола управлінських рішень, прийняття та практична реалізація яких 
перебувають поза можливостями та компетенцією самих підприємств і 
організацій. Президент України, як глава держави, в рамках повноважень, 
визначених Конституцією України, керує всіма сферами діяльності 
суспільства, включаючи економіку. З цією метою він видає відповідні 
укази й розпорядження, проводить ділові зустрічі та наради з 
посадовими особами відповідного рівня, здійснює робочі поїздки в 
регіони (області, міста), відвідує ті чи інші підприємства (організації). 
Певні управлінські рішення приймає і глава адміністрації Президента 
України. Верховна Рада (парламент) України бере участь в управлінні 
економікою, окремими її сферами і галузями опосередковано, шляхом 
формування необхідної законодавчої бази. 

Центральну виконавчу владу держави репрезентує Кабінет 
Міністрів України, який практично реалізує соціально-економічну 
політику країни, координує та спрямовує діяльність конкретних 
ланок національної економіки через відповідні центральні органи 
виконавчої влади – міністерства, державні комітети, центральні 
органи влади зі спеціальним статусом та ін. 

Кожне міністерство очолює міністр, що має заступників, один з 
яких є першим. 

До складу органів управління міністерства входять департаменти 
(управління) та відділи, які здійснюють керівництво підприємствами в 
межах своєї компетенції. 

Важливим робочим органом міністерства є колегія, членами якої є: 
міністр, заступники міністра, начальники (керівники) основних 
департаментів і відділів. У складі міністерства виокремлюються 
необхідні функціональні департаменти: планово-економічний, технічний, 
маркетингу, зі зв’язків із зарубіжними країнами, фінансовий, праці 
й заробітної плати, виробничо-диспетчерський, центральна бухгалтерія 
тощо. 

Виробничо-господарську діяльність підприємств чи їхніх інте-
граційних утворень координують функціональні й галузеві міністерства, 
комітети та інші центральні органи виконавчої влади, а саме: 

1) Міністерство внутрішніх справ України; 
2) Міністерство аграрної політики України; 

Економіка підприємства 

297 
 

Що «розуміє» і що «думає» підприємства можна достатньо 
умовно віднести до проміжних типів, останнє ж, таке, що власне 
«навчається», характеризується наявністю подвійної петлі і 
генеративного навчання. 

Як вже було відмічено, процес організаційного навчання найбільший 
впливає на культуру підприємства, завдяки чому змінюються не 
тільки погляди і цінності, змінюються і базові уявлення працівників: 

– кожен на підприємстві може бути джерелом ідей (це означає, 
що кожному повинен бути відкритий доступ до необхідної інформації); 

– люди, що стоять ближче до проблем, володіють кращими 
ідеями щодо їх рішення (на підприємстві повинна бути розвинена 
система делегування повноважень); 

– навчання відбувається не тільки зверху вниз, але і навпаки 
(це спричиняє за собою децентралізацію і відмову від тези «начальству 
видніше»); 

– нові ідеї завжди важливі для розвитку підприємства (система 
стимулювання повинна винагороджувати людей, що генерують нові 
ідеї); 

– помилки і невдачі – це більшою мірою можливість для навчання, 
а не привід для покарання (зміна ціннісної парадигми в оргкультурі). 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 23 

«СУЧАСНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА» 
 

Питання для обговорення: 
1. У чому суть моделі життєвого циклу організації А. Адізеса і 

моделі еволюційного розвитку організації Л. Грейнера? 
2. Спробуйте визначити, на якій стадії розвитку (по Адізесу і 

Грейнеру) знаходиться Ваш вуз, організація, в якій працюєте Ви, 
Ваші батьки або друзі. 

3. Поясните суть процесу організаційного навчання з погляду 
описаних підходів. 

4. Наведіть приклади реалізації одиночної і подвійної петель 
навчання, аутопойезиса. 

5. Що таке організація, що «навчається»? 
6. Визначите, до якого типу організацій, що навчаються, 

відноситься Ваш вуз, організація, в якій працюєте Ви, Ваші батьки 
або друзі. 

 
Тести 23 

1. Найбільш важливий аспект теорії організації: 
а) економічний; б) трудовий; 
в) інституціональний; г) соціальний. 
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Таблиця 24 
Типи підприємств, що навчаються 

Типи підприємств, що навчаються Аспект 
організаційної 
діяльності Що знає Що розуміє Що думає Що навчається 

Філософія і 
ідеологія 

Прихильність 
«кращому» 
шляху. Перед-
бачуваність, 
контрольова-
ність 

Прихильність 
важливим 
культурним 
цінностям, що 
лежать в 
основі 
стратегії. Віра 
в головні міфи

Бізнес – низка 
ситуацій і 
проблем. 
Усунення 
«неполадок» 

Вивчення, 
розвиток і 
вдосконалення 
будь-якого 
релевантного 
досвіду, вклю-
чаючи методи 
його отримання 

Практика 
управління 

Контроль по 
інструкціях і 
підручниках 

Пояснення, 
повідомлення 
і зміцнення 
організаційної 
культури 

Ідентифікація 
проблем, збір 
даних для їх 
вирішення 

Експерименту-
вання, заохочення 
інновацій і 
ініціативи 
(«конструктивної 
незгоди»), приклад, 
визнання невдач 

Співробітники Слідують 
правилам, не 
цікавлячись, 
чому так треба 

Використо-
вують 
культуру і 
організаційні 
цінності як 
основу для 
поведінки 

Вивчають і 
використо-
вують 
стандартні 
рішення, 
усунення 
проблем, що 
з’явилися в 
результаті 

Збирають і 
використовують 
інформацію, 
сповідують 
«конструктивний 
скептицизм» 

Клієнти Повинні просто 
вірити компанії 

Повинні 
вірити в те, 
що сповідані 
компанією 
цінності 
забезпечать 
позитивний 
досвід 

Вважають, що 
будь-яка 
проблема 
вирішується 

Такий же суб’єкт 
процесу навчання, 
як і співробітники; 
відкритий і 
безперервний 
діалог 

Зміни Покрокові; 
налагодження 
для реалізації 
«кращого 
шляху» 

У межах 
головних 
міфів і 
цінностей 
організаційної 
культури 

Через 
програми 
вирішення 
проблем, що 
розглядаються 
як панацея від 
усіх невдач 

Частина 
безперервного 
процесу «досвід-
аналіз-допущення 
експеримент – 
досвід» 

 
«Підприємство, що знає» – найстаріший тип. Вони успішні, 

поки ринок залишається стабільним, і в них немає особливої 
потреби в навчанні. Точніше, воно проходить тільки по одиночній 
петлі і носить адаптивний характер. 
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3) Міністерство охорони навколишньго природного середовища; 
4) Міністерство економіки України; 
5) Міністерство палива та енергетики України; 
6) Міністерство закордонних справ України; 
7) Міністерство культури і туризму України; 
8) Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у 

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; 
9) Міністерство оборони України; 
10) Міністерство освіти і науки України; 
11) Міністерство охорони здоров’я України; 
12) Міністерство праці та соціальної політики України; 
13) Міністерство транспорту України; 
14) Міністерство фінансів України; 
15) Міністерство юстиції України. 
До вищих органів державного управління підприємствами належать 

державні комітети та інші центральні органи, статус яких 
прирівнюється до статусу Державного комітету України: 

1) Державний комітет будівництва, архітектури та житлової 
політики України; 

2) Державний комітет України по водному господарству; 
3) Державний комітет України по земельних ресурсах; 
4) Державний комітет України з енергозбереження; 
5) Державний комітет лісового господарства України; 
6) Державний комітет промислової політики України; 
7) Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації 

України; 
8) Державний комітет статистики України; 
9) Національне космічне агентство України; 
10) Державне казначейство України. 
Крім того, функціонують центральні органи виконавчої влади зі 

спеціальним статусом: 
1) Антимонопольний комітет України; 
2) Державна податкова адміністрація України; 
3) Державна митна служба України; 
4) Державний комітет України з питань регуляторної політики 

та підприємництва; 
5) Національна комісія регулювання електроенергетики України; 
6) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України; 
7) Фонд державного майна України; 
8) Служба безпеки України. 
Конкретні функції, що їх виконують центральні органи державного 

управління, визначено здебільшого їхньою назвою. Пояснення 
здійснюваних функцій потребують лише деякі центральні органи 
управління, зокрема: 
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 Міністерство економіки – визначає головні напрями економічної 
політики держави, спрямовує зовнішньоекономічну діяльність і торгівлю; 

 Фонд державного майна – проектує й реалізує щорічні програми 
приватизації державних підприємств (організацій); 

 Державне казначейство – розробляє й реалізує плани фінан-
сування переважно підприємств, діяльність яких здійснюється за 
рахунок державного бюджету; 

До центральних органів виконавчої влади, діяльність яких 
координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів, 
відносяться: 

 через Міністра охорони навколишнього природного середовища 
України: Держкомітет України по водному господарству; Держкомітет 
України із земельних ресурсів; Держкомітет лісового господарства 
України; 

 через Міністра економіки України: Державний комітет будів-
ництва, архітектури та житлової політики; Державний комітет України 
енергозбереження; Державний комітет промислової політики України; 
Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України; 

 через Міністра фінансів України: Головне контрольно-ревізійне 
управління; Державне казначейство України. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 3 

«СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ» 
 

Питання для обговорення: 
1. Сформулюйте та поясніть функції управління підприємством. 
2. Наведіть переваги та недоліки розглянутих оргструктур управління 

підприємствами. 
3. Наведіть приклади вищих органів управління підприємствами. 
4. Наведіть приклади зв’язків, що використовуються в орг-

структурах управління підприємствами. 
5. Яка оргструктура характерна для організації, в якій працюєте 

Ви, Ваші рідні чи друзі? 
 

Тести 3 
1. У чому полягає перша особливість підприємства як системи? 
а) підприємство – це закрита система, яка не може існувати за 

умов активної взаємодії з навколишнім середовищем; 
б) підприємство – це відкрита система, яка може існувати лише 

за умови активної взаємодії з навколишнім середовищем; 
в) підприємство – це система, яка може існувати в будь-яких 

умовах; 
г) підприємство – це закрита система, яка існує лише за умови 

активної взаємодії з іншими системами. 
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виявляються у формуванні і розвитку організаційної культури і в 
розвитку механізмів організаційної координації. 

 
23.3.2. Символічний та когнітивний підходи 
 
Символічний підхід до організаційного навчання витікає з 

розуміння підприємства як комплексу ролей, тлумачень, символів 
тощо. Організаційне навчання у такому разі – це освоєння організацією 
нових парадигм, нової мови, нових символів і традицій, встановлення 
нових домовленостей (конвенцій) із зовнішнім середовищем. Це 
відбувається як під впливом зовнішніх змін (наприклад, комп’ютеризація 
і проникнення в бізнес мережевих технологій), так і в результаті 
внутрішніх реформ (освоєння менеджарами нової мови і нових 
способів організаційної комунікації). 

Когнітивний підхід припускає створення в організації так 
званої «спіралі знань», за допомогою якої взаємодіють чотири моделі 
конверсії знань: 

– соціалізація (обмін знаннями, що маються на увазі); 
– экстерналізація (перетворення знань, що маються на увазі, в 

явні); 
– комбінування (компоновка і передача закодованої в словах і 

схемах інформації); 
– інтерналізація (переклад явних знань в ті, що маються на увазі). 
Таким чином, процес організаційного навчання – це процес 

підвищення рівня власних знань як про організаційне оточення, так 
і про процеси, що відбуваються у середині організації. 

 
23.4. ПІДПРИЄМСТВО, ЩО НАВЧАЄТЬСЯ 

 
Хоча сам термін підприємство, що «навчається» відомий давно, 

новий сплеск інтересу до цієї проблеми пов’язаний з роботами 
Пітера Сенге. Він дав опис підприємства, що навчається, і ввів поняття 
адаптивного і генеративного навчання. Адаптивне навчання – це 
перші кроки підприємства, що навчається, направлені на пристосування 
до навколишнього середовища, а генеративне навчання припускає вже 
творчий підхід, інновації, передбачення можливих змін. Генеративне 
навчання забезпечує переосмислення досвіду підприємства і його 
навчанню за допомогою цього переосмислення. 

Пізніше американські учені Майкл Макгілл і Джон Слокум 
розробили класифікацію підприємств, що навчаються, варіант якої 
приведений в табл. 24. 
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2. Очевидною характеристикою будь-якого підприємства є: 
а) поділ праці; 
б) наявність заробітної плати; 
в) їх безліч; 
г) такої характеристики не існує. 
 
3. Який вид поділу праці існує? 
а) діагональний; б) матричний; 
в) вертикальний; г) поверхневий. 
 
4. Як називається процес визначення мети діяльності, передбачення 

майбутнього розвитку та поєднання колективних (індивідуальних) 
завдань для одержання очікуваного загального результату? 

а) трансформація; б) організація; 
в) мотивація; г) планування. 
 
5. Як називається процес формування структури системи, 

розподіл завдань, повноважень і відповідальності між працівниками 
фірми для досягнення загальної мети її діяльності? 

а) трансформація; б) організація; 
в) мотивація; г) планування. 
 
6. Як називається причина, що спонукає членів трудового 

колективу до спільних погоджених дій, аби забезпечити досягнення 
поставленої мети? 

а) трансформація; б) організація; 
в) мотивація; г) планування; 
 
7. Як називаються способи впливу на окремих працівників і 

трудові колективи в цілому, що необхідні для досягнення цілей 
фірми (підприємства, організації)? 

а) методи управління; б) засоби управління; 
в) організація управління; г) засоби примусу. 
 
8. Як називається метод управління, за яким реалізуются матеріальні 

інтереси участі людини у виробничих процесах (будь-якій іншій 
діяльності) через використання товарно-грошових відносин? 

а) соціально-психологічний; б) економічний; 
в) організаційний; г) планово-фінансовий. 
 
9. Яку назву має метод управління, за якого реалізують мотиви 

соціальної поведінки людини? 
а) соціально-психологічний; б) економічний; 
в) організаційний; г) планово-фінансовий. 
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Продовж. табл. 23 

Стадія співпраці 

Підприємство, успішно 
вийшовши з кризи бюрократії, 
по-новому дивиться на спільну 
роботу. Переважає робота в 
командах, гнучко 
перерозподіляються і 
поєднуються функції, від 
деперсоналізації – до 
реперсоналізації і довіри 

Криза оновлення. 
Вірогідність такої кризи висока 
тоді, коли лідери і менеджери 
підприємства перестають 
приділяти увагу подальшому 
розвитку як самому підприємстві, 
так і відносин у ньому. 
Щонайменші помилки в 
підприємстві діяльності команд 
і бізнес-одиниць, порушення в 
мотиваційній системі призводять 
до кризи. Далі – або радикальне 
оновлення, або – загибель 
організації підприємства 

 
23.3. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 

 
23.3.1. Системній підхід 
 
Ідея організаційного навчання як одного з динамічних 

організаційних процесів витікає з огляду на підприємство як відкриту 
самокеровану систему. Починаючи з 60-х рр. XX ст. погляди на 
підприємство, як на систему, що самокорегується за допомогою 
зворотнього зв’язку, розвивалися і удосконалювалися. 

Але в останні п’ятнадцять-двадцять років підприємства зіткнулися 
з тим, що традиційні процеси організаційного навчання рутинним 
технологіям і операціям перестали задовольняти потреби підприємств. 
На усвідомленні цього факту виникли два напрямки, по різному 
розглядаючи процеси організаційного навчання. 

У першому напрямі, що розвиває системно-кібернетичний підхід 
і пов’язаному з роботами Кріса Арджіріса і Дональда Шена навчання 
розглядається як дворівневий процес. Перший рівень – навчання, 
що забезпечує пошук допущених помилок і підтримку стабільного 
курсу підприємства. Це аналог простого механізму зворотного 
зв’язку. Другий рівень навчання – це навчання вмінню вчитися. 

Значний вплив на розвиток системного підходу зробили праці 
чилійських біологів-системників Умберто Матурані і Франциско 
Варелі та німецького фахівця у сфері соціальних систем Никласа 
Люмана. Вони ввели поняття аутопойезиса – сукупності процесів, 
за допомогою яких система самовідтворює свої компоненти, 
підтримуючи таким чином свою самовідповідність. 

Аутопойезис – процес, що забезпечує заміну елементів системи, 
перебудову структури, адаптацію до зовнішніх умов, налагодження 
і відтворення комунікацій. Особливо яскраво аутопойетичні процеси 
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10. Яку назву має метод управління, що базується на мотивах 
примусового характеру? 

а) соціально-психологічний; б) економічний; 
в) організаційний; г) планово-фінансовий. 
 
11. Скільки існує зв’язків елементів системи управління? 
а) 3; б) 4; 
в) 5; г) 2. 
 
12. Скільки типів організаційних структур можуть бути застосовані 

на практиці? 
а) 3; б) 4; 
в) 5; г) 2. 
 
13. Яку назву має структура, між елементами якої існують 

лише одноканальні взаємодії? 
а) лінійно-функціональна організаційна структура управління; 
б) функціонально організаційна структура; 
в) лінійна організаційна структура; 
г) дивізіональна організаційна структура управління. 
 
14. Яку назву має структура, що базується на поглибленні поділу 

управлінської праці? 
а) лінійно-функціональна організаційна структура управління; 
б) функціонально-організаційна структура; 
в) лінійна організаційна структура; 
г) дивізіональна організаційна структура управління. 
 
15. Яку назву має структура, що спирається на розподіл повно-

важень та відповідальності за функціями управління і прийняття 
рішень по вертикалі? 

а) лінійно-функціональна організаційна структура управління; 
б) функціонально-організаційна структура; 
в) лінійна організаційна структура; 
г) дивізіональна організаційна структура управління. 
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Л. Грейнер описує організаційне зростання і розвиток як еволюційну 
зміну певних періодів – стадій: підприємницька, колективістська, 
делегування, формалізації і співпраця. 

На кожній стадії діяльність підприємства фокусується на якомусь 
конкретному аспекті; і завершується кожна стадія кризою, що несе 
загрозу виживанню підприємства. Якщо підприємство справляється 
з кризою успішно, то воно вступає в наступну стадію. У табл. 23 
представлена характеристика стадій розвитку підприємств і опис 
криз, які їх чекають. 

 
Таблиця 23 

Характеристика стадій розвитку підприємства 
(за Л. Грейнером) 

Стадія Характеристика Криза, що завершує стадію 

Підприємницька 
стадія 

Основне завдання – розробка 
власної продукції і виживання. 
Засновники підприємці 
направляють енергію на 
технології і вивчення ринку. 
Неформальність і небюрократія.
Контроль через пряме 
спостереження. Зростання – 
завдяки створенню нових 
продуктів. 

Криза лідерства. 
Засновник перестає справлятися 
із зростанням. 
Підприємець повинен або 
перебудувати структуру, або 
запросити професійних 
менеджерів. 

Колективістська 
стадія 

Початок вироблення чітких 
цілей і напрямів розвитку. 
Розбиття на підрозділи, 
встановлення ієрархії, більш 
чіткий розподіл праці. 
Кожен відчуває себе частиною 
колективу. Комунікації і 
контроль поєднують у собі 
неформальні і формальні 
аспекти. 

Криза автономії. 
При успішному розвитку поділа 
нижчі рівні ієрархії можуть 
відчути себе обмеженими 
рамками вертикальної ієрархії. 
Жорсткий стиль управління і 
контролю вступає в суперечність 
з бажанням більшої свободи дій 
«внизу». Виникає необхідність 
у делегуванні. 

Стадія 
делегування 

Відбувається децентралізація 
управління. Виникають відносно 
самостійні центри прибутку. 
Системи мотивації базуються 
на результатах роботи. 

Криза контролю. 
Успіх у децентралізації може 
призвести до часткової або 
повної втрати контролю. 

Стадія 
формалізації 

Підприємство продовжує рости 
і диференціюватися, додаються 
нові і складніші системи 
контролю. Посилюється роль 
формальних процедур планування 
і обліку, збільшується формалізація 
комунікацій і звітності. 

Бюрократична криза. 
Момент, коли на перший план 
виходить не результат, а 
процедура.  
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рахунок зниження оцінки ролі маркетингової, інноваційної і 
дослідницької підсистем. 

Керівництво зосереджується на минулих досягненнях і починає 
з підозрою ставитися до змін. Росте рутинізація і консерватизм. 

VII. Аристократизм 
Все більше уваги приділяється традиції, формалізм у спілкуванні і 

навіть одязі стає звичайним. 
Підприємство володіє достатньо великими грошовими коштами 

і запасами, але гроші витрачаються на зміцнення системи контролю, 
облаштування, страхування. Збереження грошових надходжень 
відбувається за рахунок підвищення цін при тому ж або гіршому 
рівні якості. Розвиток відбувається не за рахунок власних розробок 
і інновацій, а за рахунок покупки інших компаній, до власних же 
ініціатив і нововведень складається негативне ставлення. 

Підприємство стає менш активним в плані довгострокових 
перспектив, нормою є короткострокові і гарантовані результати. 

VIII. Рання бюрократизація 
На цій стадії адміністративна підсистема думає перш за все про 

самозбереження. Організаційна культура рутинізується, правила і 
норми посилюються і гиперформалізуються. Зростає число непро-
дуктивних ірраціональних конфліктів. У керівництві починається 
відкрита боротьба і пошук винуватих у появі несприятливих тенденцій, 
а не причин їх виникнення. 

IX. Бюрократизація 
На цій стадії поступово рвуться зв’язки із зовнішнім світом і 

втрачається орієнтація на результат, робота багато в чому здійснюється 
вхолосту (папери, папери). 

Немає працюючої команди, порушені інформаційні зв’язки між 
підсистемами, цілі підрозділу (в ліпшому випадку) і особисті цілі 
явно переважають над корпоративними, організацію покидають 
ініціативні і активні співробітники. 

Працюють чіткі і жорсткі правила, розпорядження, процедури. 
Контроль набуває рис безглуздя, в ньому немає чіткої цільової 
спрямованості, панує культ письмової вказівки, наказу, розпорядження. 

Загибель відбувається тоді, коли підприємство нікому вже не 
потрібне. 

 
23.2. ЕВОЛЮЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Концепція еволюційного розвитку підприємства була розроблена 
в 1970-х рр. американським ученим Ларрі Грейнером і до цих пір 
залишається популярною як серед теоретиків, так і серед практиків 
організаційної науки і менеджменту. 
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Тема 4 
ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
4.1. Система факторів зовнішнього середовища 

4.1.1. Фактори ділового середовища 
4.1.2. Фактори загального середовища 
4.1.3. Фактори глобального середовища 
4.1.4. Взаємозв’язок факторів зовнішнього середовища та 

тенденції, зумовлені їх дією 
4.2. Взаємодія підприємства із зовнішнім середовищем 

4.2.1. Міжорганізаційні відносини 
4.2.2. Стилі взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем 

 
4.1. СИСТЕМА ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 
 

Під зовнішнім середовищем організації розуміють сукупність 
факторів та елементів, що знаходяться поза межами організації, але 
здійснюють на неї визначальний вплив. 

У сучасній теорії організації та менеджменту звертається увага 
на необхідність аналізу зовнішнього середовища організації. Це 
зумовлено логікою суспільного розвитку, що не залишає місця для 
замкненості виробництва товарів і послуг та закритості ринку. 

Світ увійшов у постіндустріальну епоху, що є найважливішим 
фактором впливу на сучасні підприємства. В табл. 4 наведені 
найважливіші особливості індустріального та постіндустріального 
суспільств з точки зору основних соціально-економічних та орга-
нізаційних характеристик, що впливають на функціонування сучасного 
підприємства. 

 
Таблиця 4 

Порівняльна характеристика індустріального та 
постіндустріального суспільств 

Характеристика Індустріалізм Постіндустріалізм 

Організаційне 
оточення 

Державне регулювання 
економіки 
Стандартизація 
Держава, що «піклується» 

Глобальна конкуренція 
Деконцентрація капіталу 
Фрагментація ринків та міжнародна 
децентралізація виробництва 
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З’являється формальна організаційна структура, але немає поки 
строгих посадових обов’язків, розвинене поєднання і перетин функцій. 
Підприємець (засновник, власник) намагається делегувати повноваження, 
але побоюється втратити контроль над справою і співробітниками. 

Підприємство діє методом проб і помилок, не може передбачати 
зміни в зовнішньому середовищі, що призводить до втрат і криз. 

Головна умова уникнення краху на даній стадії: створення 
професійної адміністративної підсистеми. 

IV. Юність 
Це кризовий період, аналог перехідного віку у людей. 
Справа переростає можливості підприємця (засновників) і його 

ентузіазму стає мало. Типові варіанти вирішення цієї проблеми – 
децентралізація, делегування повноважень, ухвалення на роботу 
професійних менеджерів, які міняють всю систему управління 
організацією. Це, правда, призводить до конфліктів між старими і 
новими співробітниками, між професійними менеджерами і батьками-
засновниками, підрозділами і окремими співробітниками. 

На цій стадії зміцнюється організаційна культура, зростає ефективність 
адміністративних процедур і управління в цілому. 

V. Розквіт 
На стадії розквіту досягається оптимальне поєднання контро-

льованості і гнучкості. Організація орієнтована на результати і 
довгострокову стратегію розвитку. Добре працюють підсистеми 
прогнозування, планування і реалізації планів. Ростуть обсяги продажу, 
грошові надходження і прибуток. 

Сформована організаційна структура і система службових 
повноважень. 

При правильній стратегії і тактиці розвитку підприємство може 
знаходитися в даній стадії скільки завгодно довго. Але розквіт – це 
процес. І якщо в ході цього процесу підприємство не поповнюється 
свіжою кров’ю, втрачає заповзятливість і гнучкість, то неминучий 
перехід до наступних стадій. 

VI. Стабілізація 
На цій стадії з’являються перші ознаки старіння підприємства: 

вона починає втрачати гнучкість. 
Підприємство знаходить стабільну ринкову нішу, але втрачає 

темп. З одного боку, стабілізація заспокоює, з іншої – виявляється 
небезпечною в перспективі, оскільки відчуття достатності вабить 
слабкі очікування щодо нових ринків і технологій. Знижується 
інтерес до інновацій. 

Кількісні показники починають витісняти гнучке концептуальне 
мислення і, як наслідок, росте значущість фінансової підсистеми за 
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Продовж. табл. 4 
Організаційне 
оточення 

Масовий маркетинг Зростання вимог до якості продукції і 
послуг 
Збільшення можливостей спожив-
чого вибору 
Зростання соціальних рухів 
Плюралізм та різноманітність 

Технології Масове виробництво 
Рутинні технології 
Упор на виробництво 
товарів (предметів) 
Орієнтація на зростання 
обсягів виробництва 

Гнучкість виробництва, 
автоматизація рутинних процесів 
Комп’ютерні технології 
Упор на виробництво послуг та 
інформації 
Орієнтація на якість 
Інноваційність 

Соціальні 
структури 

Бюрократичні ієрархії з 
виразними вертикальними 
комунікаціями 
Спеціалізація 
Вертикальна та горизон-
тальна інтеграція 
Спрямованість на контроль 

Нові структури (мережеві, 
віртуальні, альянси) 
«Плоскі» ієрархії з горизонтальними 
комунікаціями та розподіленою 
відповідальністю 
Неформальні механізми влади і 
впливу (участь, культура, взаємодія) 
Вертикальна і горизонтальна 
дезінтеграція 

Культура Домінують стабільність, 
традиції, звичаї 
Організаційні цінності: 
зростання, ефективність, 
стандартизація, контроль 

Домінують невизначеність, 
парадокс, мода 
Організаційні цінності: якість, 
задоволеність клієнтів, 
різноманітність, інновації 

Фізична структура 
(час – простір) 

Концентрація людей в 
промислових центрах 
Регіональна і національна 
спрямованість 
Лінійність перебігу часу 

Децентралізація розселення. 
Зменшення відстаней, «стиснення» 
простору за рахунок розвитку 
транспорту і технологій 
Глобальна спрямованість 
«Стиснення» часу 

Природа праці Рутинна 
Функціональна спеціа-
лізація завдань і робіт 
«Виробничі» навички 
Прив’язка до однієї сфери 
діяльності і до місця 
роботи 
Перевага найманої праці. 
Вузька і довічна 
кваліфікація. 

Складна, диверсифікована 
Когнітивні навички 
Кроссфункціональна робота в 
командах 
Відсутність залежності між місцем 
проживання і роботою 
Зростання ролі навчання і 
перенавчання 
Розширення можливостей для 
власної справи 
Зміна сфер і видів діяльності 
впродовж життя 

 
У системі факторов зовнішнього середовища підприємства виділяють 

декілька рівнів. 
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Контрольованість – це ступінь регламентації діяльності підприємства 
її членів, а також жорсткості механізмів координації і контролю. 

Перш ніж характеризувати окремі стадії життєвого циклу, 
зупинимось на наступному: 

 Не існує чітких індикаторів переходу від однієї стадії до іншої. 
 Тривалість стадій чітко не визначається. У кожному підприємстві 

вона може бути своя. Більш того, тривалість кожної стадії залежить 
від актуального рівня розвитку економіки тієї або іншої країни. 
Рано чи пізно підприємство проходить всі ці стадії (але, цілком 
можливо, не за життя одного покоління людей). 

 З достатнім ступенем умовності стадії життєвого циклу можна 
згрупувати в два великі етапи – етап зростання і етап старіння: 
етап зростання характеризується переважанням гнучкості над 
контрольованістю; на етапі старіння – навпаки, контрольованість 
переважає над гнучкістю. 

4. У процесі розвитку на кожній стадії підприємство стикається 
з труднощами і проблемами двох типів: хвороби зростання, яких 
практично неможливо уникнути і які можуть бути подолані самою 
організацією; організаційні патології, які важко вилікувати власними 
силами. 

Приведемо характеристику стадій життєвого циклу підприємства. 
I. Виходжування 
Підприємства ще немає фізично, але є бізнес-ідея і ентузіазм 

засновника або засновників. Відбуваються обговорення, опрацьовується 
місія, оцінюється ринок. У підприємця є орієнтація на продукт, але 
поки важко уявляється потреба ринку в цьому продукті. Цю стадію 
можна вважати завершеною і організація перейде на наступну 
стадію, якщо підприємець повірив в ідею, готовий узяти на себе 
ризик нової справи і може знайти фінансову підтримку. 

II. Раннє дитинство 
На підприємстві гнучка, але нечітка структура, маленький бюджет, 

слабка система правил і процедур ведення справи. Персоніфікація 
персоналу. Слабка субординація, ієрархія слабо виражена. Кожне 
рішення – нове, таке, що створює прецеденти. Управління відбувається 
рефлекторно – від кризи до кризи. Стратегія компанії визначається 
більшою мірою зовнішніми діями (ринком, клієнтами і так далі). 
Умови виживання на цій стадії і переходу до наступної: стабілізація 
грошових надходжень; відданість ідеї побудови стійкої організації. 

III. Дитинство 
Цю стадію називають ще стадією швидкого зростання або стадією 

«давай-давай». Це стадія, коли забуваються труднощі і створюється 
враження про безхмарність подальшого шляху. З’являється схильність 
до невиправданої диверсифікації і «влізання» в нові сфери бізнесу. 
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Перший рівень – той, де безпосередньо функціонує підприємство. 
Його називають діловим чи функціональним середовищем. Фактори 
ділового середовища прямо та безпосередньо впливають на більшість 
аспектів діяльності підприємств, визначаючи технологію і стиль 
менеджменту. Поєднання факторів ділового середовища унікально 
для кожного підприємства і тому значення їх аналізу та обліку 
важко переоцінити. 

Другий рівень – загальне середовище, яке містить фактори, що 
непрямо впливають на діяльність підприємства. Ці фактори в рівній 
мірі впливають на підприємтва регіону або навіть країни. Їх вплив, 
хоча і непрямий, але може бути дуже сильним. 

Третій рівень – глобальне середовище, вплив, який не пов’язаний 
з особливостями конкретного регіону або країни. 

 
4.1.1. Фактори ділового середовища 
 
Споживачі – це індивіди і компанії, що купують товари чи/або 

послуги організації. Взаємодія із споживачами зрештою і визначає 
успішність діяльності сучасного підприємства. 

Партнери – це ті, хто забезпечує надходження необхідних для 
виробництва сировини, матеріалів та ресурсів, необхідних для 
нормального функціонування підприємства. До партнерів відносяться і 
ті індивіди та компанії, з якими підприємства знаходиться в 
кооперативних відносинах (спільно виробляють товар або надають 
послугу) або співпрацює з метою захисту загальних інтересів. 

Регулятори – це, як правило, державні, регіональні і місцеві 
органи, що встановлюють конкретні правила, контролюють і регулюють 
діяльність підприємтва. Це, наприклад, міністерство, що видає ліцензію, 
податкова інспекція, органи пожежного і санітарного нагляду та ін. 
Цей вплив може бути як стимулюючим, так і гальмуючим. Класичним 
прикладом дії цього чинника є кількість інстанцій, яку необхідно 
пройти підприємцеві, щоб зареєструвати компанію або відкрити 
новій бізнес у компанії, що вже діє. 

Конкуренти – це підприємства, що функціонують у тій же сфері 
бізнесу і пропонують свої товари і послуги таким же групам 
споживачів. Конкуренція – один із найважливіших чинників розвитку 
сучасного бізнесу, що справляють визначальний вплив на практично 
всі сторони діяльності підприємства. 

У країнах з розвиненою економікою значний позитивний вплив 
на діяльність підприємств справляють профспілки. У багатьох випадках 
вони зачіпають й інші аспекти діяльності підприємства – розробку 
стратегій, планування і організацію робіт, формування і розвиток 
структури, реструктуризацію та ін. У СРСР профспілки фактично 



Горлачук В. В., Яненкова І. Г. 

56 
 

були вмонтовані в адміністративну систему, тобто були чинником 
внутрішнього середовища підприємства. 

 
4.1.2. Фактори загального середовища 
 
Культура – історія, традиції і звичаї, норми і поведінкові моделі, 

конфесійна структура і система цінностей суспільства, в якому 
функціонує підприємство. Трудова культура являє собою відношення 
до меншин, гендерні відносини, відношення до праці, грошей, інших 
людей. 

Економіка – ступінь розвиненості фінансових, трудових і 
споживчих ринків, рівень життя і купівельна спроможність населення, 
спосіб організації економічного життя, ступінь державного регулювання, 
фіскальна політика, розвиток банківського сектора, економічна 
інфраструктура, валютне регулювання, інвестиційний клімат, зайнятість 
і безробіття, інфляція, ціни, доступ до ресурсів та ін. 

Соціум (соціальні фактори) – демографічна, етнічна, статева і 
класова структура країни, в якій функціонує підприємство. До важливих 
соціально-демографічних чинників відносяться старіння населення, 
його географічний розподіл і щільність, динаміка і мобільність, 
ступінь розвитку освітньої системи і освітній рівень людей. 

Закони – загальна легальна система країни, в якій функціонують 
підприємства. До законів, які регламентують діяльність підприємства 
відносяться: Конституція України, цивільне законодавство, законодавче 
забезпечення інвестицій і вкладення капіталу, трудове законодавство, 
фінансове і податкове законодавство. 

Політика – розподіл і концентрація влади; політична система; 
політична активність, стиль політичного життя в країні, в якій 
оперує організація. Сюди відноситься наявність, так званих, груп 
впливу – борці за права споживачів, за здоровий спосіб і безпеку 
життя, екологічні рухи і ін. 

 
4.1.3. Фактори глобального середовища 
 
Технологічне середовище – знання, інформація, розвиток науки і 

техніки, відображає ступінь розвитку продуктивних сил у цілому. 
Найважливіші технологічні зміни, що справляють вплив на бізнес у 
всіх країнах – це технічний прогрес, що зумовлює появу нових 
матеріалів і технологій, розвиток інформаційних технологій, розпов-
сюдження ресурсо- і енергозберігаючих технологій. 

Міжнародне середовище – це фактори, зумовлені такими світовими 
тенденціями, як глобалізація і інтернаціоналізація економіки, галузеві 
зрушення до сфери послуг і високих технологій, зростання гнучкості 
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Тема 23 
СУЧАСНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

23.1. Сутність терміна «розвиток підприємства». Життєвий 
цикл підприємства 

23.2. Еволюційна модель розвитку підприємства 
23.3. Організаційне навчання 

23.3.1. Системній підхід 
23.3.2. Символічний та когнітивний підходи 

23.4. Підприємство, що навчається 
 

23.1. СУТНІСТЬ ТЕРМІНА «РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА». 
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПІДПРИЄМСТВА 

 
У сучасній теорії організації та практиці управління використовується 

як термін «розвиток підприємства», так і термін «організаційний 
розвиток». І хоча це синоніми, але за другим словосполученням 
закріпилося дещо інше тлумачення. Зараз під організаційним 
розвитком розуміють діяльність менеджерів, спрямовану на зміну 
основних аспектів діяльності підприємства з метою підвищення 
ефективності її діяльності. Тобто, говорячи про організаційний 
розвиток, маються на увазі поведінкові та технологічні (технології 
управління) аспекти менеджменту, відповідно, вивчаються ці питання 
в курсах організаційної поведінки та менеджменту. Для теорії 
організації більш важливим аспектом розгляду є інституційні аспекти, 
які більшою мірою пов’язані з властивостями організації як такої. 

Розглянемо дві найбільш відомі концепції розвитку підприємства – 
концепцію життєвих циклів А. Адізеса та концепцію розвитку 
підприємства Л. Грейнера. 

Підприємство – різновид соціокультурних систем, що створений 
людьми, і через це він не є вічними. Як будь-який організм, системи 
народжуються, зростають, старіють, вмирають, тобто їх життя 
циклічне. В теорії систем під життєвим циклом розуміється період 
від зародження системи до її загибелі. 

В основі виділення стадій (фаз) життєвого циклу підприємства 
А. Адізеса – співвідношення двох параметрів діяльності підприємства – 
гнучкості і контрольованості. Гнучкість – це здатність підприємства 
адаптуватися до зовнішніх і внутрішніх змін, а також здатність 
керівництва діяти поза жорсткими рамками правил і норм. 
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10. Що належить до причин виникнення зовнішніх негативних 
впливів? 

а) зіткнення інтересів суспільних груп населення з економічних, 
національних, релігійних мотивів; 

б) військові конфлікти; 
в) ембарго, блокада; 
г) усі відповіді є вірними. 
 
11. Який вид інформації не розрізняють за джерелами? 
а) секретна інформація; 
б) відкрита офіційна інформація; 
в) вірогідна нетаємна інформація, одержана через неформальні 

контакти працівників фірми з носіями такої інформації; 
г) конфіденційна інформація, одержана способом несанкціонованого 

доступу до неї. 
 
12. Визначте перший етап алгоритму проведення функціонального 

аналізу заходів по забезпеченню необхідного рівня ЕБП: 
а) визначення структури негативних впливів по функціональним 

складовим ЕБП розподіл об’єктивних та суб’єктивних негативних 
впливів; 

б) фіксація здійснених превентивних заходів з попередження 
негативних впливів за всіма складовими ЕБП; 

в) оцінка ефективності прийнятих заходів з точки зору нейтра-
лізації негативних впливів по кожній складовій ЕБП; 

г) визначення причин недостатньої ефективності заходів, здійснених 
для подолання вже наявних та можливих негативних впливів на ЕБП. 
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виробництва, ринкового збуту і продуктів, посилення конкуренції і 
співпраці, можливості для розвитку бізнесу компанії в інших країнах. 
Вказані тенденції знаходять своє відображення як у міжнародних 
домовленостях, так і в політиці і стратегії підприємств. 

 
4.1.4. Взаємозв’язок факторів зовнішнього середовища та 

тенденції, зумовлені їх дією 
 
Усі згадувані фактори слід розглядати в комплексному взаємо-

зв’язку і взаємозалежності. Так, дія чинників ділового середовища – це 
похідне від дії чинників загального середовища, дія чинників загального 
середовища – похідне від глобальної дії, і дія всіх їх – похідне від 
ноосферних процесів. Наприклад, ринок праці (економічний чинник 
загальної середовища) нині знаходиться під впливом глобалізації та 
інтернаціоналізації. Успіх у конкурентній боротьбі, особливо в 
сучасній Україні, неможливий без урахування політичних чинників 
(загальне середовище) і використання сучасних технологій (глобальне 
середовище). 

Комплексна дія всіх чинників зовнішнього середовища вже призвела 
до суттєвих змін у теорії і практиці управління. До найбільш важливих 
зрушень відносять наступні: 

 структури підприємств стають більш плоскими і децентра-
лізованими, крупні компанії розпадаються на дрібніші; 

 посилюється потреба в інтеграції, забезпечуваною єдиною 
корпоративною стратегією, культурою і фінансовим контролем; 

 «горизонтальне» управління стає більш важливим, ніж «вер-
тикальне», засноване на ієрархії, що підвищує роль ініціативи, ризику, 
незалежності і здатності до передбачення; 

 інновації, творчість, ризик і довгострокові орієнтації стають 
необхідними компонентами управління; 

 стиль управління, цінності і поведінкові моделі менеджерів 
зміщуються від бюрократичних до підприємницьких; 

 управлінські цінності, методи і моделі управління стають 
екоорієнтованими: будь-яке рішення ухвалюється з урахуванням 
екологічного фактора зовнішнього середовища. 

 
4.2. ВЗАЄМОДІЯ ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ЗОВНІШНІМ 

СЕРЕДОВИЩЕМ 
 

4.2.1. Міжорганізаційні відносини 
 
Взаємодія будь-якого підприємства із зовнішнім середовищем 

відбувається не безпосередньо, а шляхом впливу інших підприємств. 
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Наприклад, культурні фактори транслюються через релігійні організації 
або організації, що здійснюють гуманітарні дослідження; правові – 
через законодавчі і управлінські організації; міжнародні – через 
організації міждержавного характеру (ООН, МВФ, ВТО та ін.). 

Р. Холл (Richard Hall) виділяє наступні причини їх взаємодії: 
1. Причина ad hoc. Відносини виникають у випадках, якщо їх 

раніше і не було. Вони пов’язані з якимись одиничними випадками – 
отримання консультації, рішення конкретного питання або завдання. 

2. Обмінні причини. Підприємства вступають у відносини в 
основному для того, щоб отримувати один від одного різноманітні 
ресурси, послуги тощо. Це, як правило, відносини з постачальниками, 
кадровими і інформаційними агентствами та ін. Ці відносини частіше 
всього виражені у формі операцій, в яких кожне підприємство прагне 
отримати максимальну вигоду. Обмін може бути як рівноцінний, 
так і нерівноцінний. 

3. Формалізовані угоди. Підприємства, усвідомлюючи свою 
взаємозалежність, можуть формалізувати свої відносини у формі угод 
з тим, щоб спростити їх та виключити елемент непередбаченості. 

4. Підмандатність. Як причина знаходить своє відображення у 
випадках, коли виникає потреба в «надорганізаційному» регулюванні 
відносин, настановами регулятивних органів. Наприклад, відносини 
організації з податковими органами, Пенсійним фондом та ін. 

Існує загальна закономірність – чим активніше втручання держави 
в економіку, тим більшою мірою виступає підмандатність. 

Підприємства використовують різноманітні прийоми встановлення 
міжорганізаційних відносин, серед яких виділяються наступні: 

1. Володіння – злиття чи купівля частини або контрольного 
пакету акцій іншої організації. 

2. Стратегічні спілки – укладення угод, створення спільних 
підприємств). Такий прийом застосовують, коли орієнтація або 
технологічні можливості підприємства взаємно доповнюють один 
одного, але володіння або злиття з різних причин неприйнятне. 

3. Кооперація. Члени підприємства включають осіб, що займають 
важливе положення в суттєвих для підприємства секторах. Наприклад, 
членом правління підприємства може стати банкір або представник 
постачальника. 

4. Зв’язки з громадськістю (PR) і реклама. За допомогою цього 
прийому встановлюються зв’язки і відносини з організаціями 
споживачів, постачальників і навіть конкурентів. 
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5. Що не входить до корпоративних ресурсів підприємства? 
а) права; 
б) підприємницькі можливості; 
в) інформація; 
г) капітал. 
 
6. Який із зазначених заходів є завершальним у алгоритмі 

заходів щодо забезпечення необхідного рівня ЕБП? 
а) оцінка ефективності прийнятих заходів з точки зору 

нейтралізації негативних впливів по кожній складовій ЕБП; 
б) опрацювання рекомендацій щодо усунення існуючих негативних 

впливів на ЕБП та запобігання можливим таким впливам; 
в) фіксація здійснених превентивних заходів з попередження 

негативних впливів за всіма складовими ЕБП; 
г) оцінка вартості кожного з пропонованих заходів щодо усунення 

негативних впливів на рівень ЕБП та визначення відповідальних за 
їх реалізацію. 

 
7. Захист від промислового шпіонажу є одним з напрямків якого виду 

діяльності служб підприємства, спрямованих на забезпечення ЕБП: 
а) забезпечення фізичної та моральної безпеки співробітників 

фірми; 
б) забезпечення безпеки майна та капіталів підприємства; 
в) безпечність інформаційного середовища фірми; 
г) забезпечення сприятливого зовнішнього середовища. 
 
8. За джерелом виникнення інформацію поділяють на: 
а) відкрита офіційна; 
б) вірогідна нетаємна інформація, одержана через неформальні 

контакти працівників фірми з носіями такої інформації; 
в) конфіденційна інформація, одержана способом несанкціонованого 

доступу до неї; 
г) 2 відповіді правильні; 
д) усі відповіді правильні. 
 
9. Основні причини виникнення внутрішніх негативних впливів 

на політико-правову складову (2 відповіді правильні): 
а) недостатнє фінансування юридичного забезпечення бізнесу; 
б) політичні кризи міжнародного характеру; 
в) зміна положення діючого законодавства з питань власності, 

оподаткування; 
г) низька кваліфікація робітників юридичної служби підприємства. 
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7. Оцінка вартості кожного з пропонованих заходів щодо усунення 
негативних впливів на рівень ЕБП та визначення відповідальних за 
їх реалізацію. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 22 

«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДРИЄМСТВА» 
 

Питання для обговорення: 
1. Дайте визначення поняттю «економічна безпека підприємства». 
2. Вкажіть джерела негативних впливів та назвіть їх види 

залежно від суб’єктної обумовленості. 
3. Перелічте головні цілі ЕБП. 
4. Перелічте функціональні складові та коротко охарактеризуйте 

кожну. 
5. Охарактеризуйте фінансову складову ЕБП. 
6. Охарактеризуйте техніко-технологічну складову ЕБП. 
7. Охарактеризуйте інтелектуальну та кадрову складову ЕБП. 
8. Назвіть основні причини виникнення внутрішніх негативних 

впливів на політико-правову складову ЕБП. 
9. Який алгоритм процесу забезпечення інформаційної складової 

ЕБП? 
10. Як здійснюється аналітична оцінка рівня ЕБП. 

 
Тести 22 

1. Яка функціональна складова ЕБП забезпечує фізичну безпеку 
працівників фірми? 

а) політико-правова; б) інтелектуальна та кадрова; 
в) силова; г) інформаційна. 
 
2. Що належить до зовнішніх негативних дій (2 відповіді правильні)? 
а) малоефективна ринкова стратегія; 
б) цінова та інші форми конкуренції; 
в) страйки; 
г) спекулятивні операції на ринку цінних паперів. 
 
3. Залежно від суб’єктної обумовленості фактори негативного 

впливу на економічну безпеку поділяються на: 
а) об’єктивні та суб’єктивні; б) свідомі та несвідомі; 
в) прямі та опосередковані; г) закономірні та випадкові. 
 
4. Скільки функціональних цілей має ЕБП? 
а) 7; б) 8; 
в) 9; г) 12. 
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4.2.2. Стилі взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем 
 
Підприємство може по-різному взаємодіяти із зовнішнім сере-

довищем. Це залежить не тільки від об’єктивних, але і суб’єктивних 
аспектів її діяльності. До об’єктивних можна віднести поєднання 
динаміки і складності зовнішнього середовища, інформаційну 
забезпеченість, кількість і якість використовуваних ресурсів і 
технологій. До суб’ єктивних чинників, що визначають стиль 
«спілкування» із зовнішнім середовищем, зазвичай відносять про-
фесіоналізм і компетентність менеджерів, готовність підприємства 
йти на ризик, систему внутрішньо-організаційних відносин і 
організаційну культуру. У табл. 5. представлені основні стилі взаємодії 
підприємства із зовнішнім середовищем. 

 
Таблиця 5 

Стилі взаємодії організації із зовнішнім середовищем (ЗС) 

Стиль Характер поведінки 
організації 

Степінь залежності 
від зовнішнього 

середовища 

Ступінь 
невизначеності 

Оборонний 

Організація націлена на забез-
печення своєї стабільності в 
довгому періоді. Прагне до 
мінімізації взаємодії 

Мінімальна Низька 

Реактивний 
Реагування на зміни зовнінього 
середовища в реальному часі, 
проходження за ними 

Висока Низька і помірно 
низька 

Аналітичний 

Наслідування на основі аналізу, 
перетворення і адаптації еле-
ментів зовнішнього середовища 
до своєї діяльності. Спроби 
пом’якшення або посилення 
дії різноманітних чинників 

Середня Помірно низька 

Пошуковий 
Концентрація на інноваціях і 
орієнтація на зміни в зов-
нішньому середовищі 

Середня Помірно висока 

Проективний 

Організація прагне сама впли-
вати на зовнішнє середовище і 
змінювати його, пристосовувати 
для реалізації своїх цілей 

Ситуативна Висока 

 
Стиль взаємодії організації із зовнішнім середовищем визначається 

місією, стратегією і цілями підприємства. З одного боку, місія і цілі 
визначаються менеджерами, з іншого – цілі відображають об’єктивний 
смисл його існування. І тут важлива максимальна відповідність тих 
цілей, що визначені менеджерами, і тих, які задані зовнішнім середо-
вищем – у першу чергу споживачами. Іншими словами, правильно 
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вибраний стиль взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем забез-
печує його успішний розвиток, а неправильно – повільне його згасання. 

Стратегічний аналіз не може достовірно передбачити майбутнє, 
оскільки неможливо врахувати всі зміни факторів зовнішнього 
середовища функціонування підприємства. Тому необхідними є 
розробка та реалізація механізму стратегічної адаптації підприємства 
до зовнішнього середовища як сукупності елементів, що забезпечують 
здатність підприємств вчасно виявити зміни в середовищі, іденти-
фікувати тенденції їхнього розвитку, розробити й реалізувати систему 
заходів щодо ліквідації або зменшення негативних наслідків впливу 
його факторів та використання сприятливих умов. В основі такого 
механізму лежатиме принцип адаптивності, згідно з яким підприємство 
розглядається як адаптивна система, тобто така, що зберігає життє-
здатність за непередбачуваних змін його цілей та характеристик чи 
оточуючого середовища шляхом зміни алгоритму функціонування 
або пошуку оптимального стану. Адаптивність, тобто постійне 
пристосування, системи до зовнішніх факторів досягається за рахунок 
інформації зворотного зв’язку та негайної адекватної реакції на 
зміни, що відбуваються. Структурований зміст запропонованого 
механізму стратегічної адаптації підприємства подано на рис. 6. 

 

 
 адаптивний зв’язок 

Рис. 6. Механізм стратегічної адаптації підприємства до 
зовнішнього середовища 
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Продовж. табл. 21 
Забезпечення сприятли-
вого зовнішнього 
середовища бізнесу 

Превентивні дії для запобігання 
загрозам. 
Робота з громадськістю та пресою. 
Політика лобіювання 

Вище керівництво 
фірми. 
Служба зі зв’язків 
із громадськістю. 
Служба безпеки 

 
22.3. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РІВНЯ ЕБП 

 
Аналітичну оцінку рівня ЕБП зручно оцінювати на основі сукупного 

критерію шляхом зважування та сумування окремих функціональних 
критеріїв, що визначаються з допомогою порівняння з можливою 
величиною збитків, які можуть бути завдані підприємству, та 
ефективності заходів щодо запобігання цих збитків. Сукупний 
критерій економічної безпеки будь-якого суб’єкта господарювання 
(Kсеб) розраховується за допомогою формули: 

,
1

i

n

i
iсеб dkК ∑

=
=  

де kі – величина одиничного критерію по і-й функціональній 
складовій ЕБП; 

dі – питома вага значимості і-ї функціональної складової ЕБП; 
n – кількість функціональних складових ЕБП, за якими роз-

раховуються одиничні критерії. 
Оцінка рівня економічної безпеки здійснюється порівнянням 

значення Ксеб з реальними величинами цього показника по 
конкретному підприємству, а також з аналогічними суб’єктами 
господарювання відповідних галузей економіки країни. Після розрахунку 
впливу функціональних складових на зміну Ксеб здійснюється 
функціональний аналіз заходів з організації необхідного рівня ЕБП 
за окремими складовими з використанням відповідного алгоритму 
за такою схемою: 

1. Визначення структури негативних впливів по функціональним 
складовим ЕБП, розподіл об’єктивних та суб’єктивних негативних 
впливів. 

2. Фіксація здійснених превентивних заходів з попередження 
негативних впливів за всіма складовими ЕБП. 

3. Оцінка ефективності прийнятих заходів з точки зору нейтралізації 
негативних впливів по кожній складовій ЕБП. 

4. Визначення причин недостатньої ефективності заходів, здійснених 
для подолання вже наявних та можливих негативних впливів на ЕБП. 

5. Виявлення неусунених та очікуваних впливів на рівень ЕБП і 
тих, що можуть з’явитися в майбутньому. 

6. Опрацювання рекомендацій щодо усунення існуючих негативних 
впливів на ЕБП та запобігання можливим таким впливам. 
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 Аналіз загроз негативних впливів за силовою складовою 
відповідно до причин виникнення. 

 Аналіз рівня організації силової складової ЕБП за напрямками, 
ресурсами, виконавцями, взаємодією та ефективністю витрат. 

 Прогнозування можливих негативних впливів та очікуваної 
шкоди від них. 

 Розробка комплексу заходів для запобігання можливим 
негативним впливам. 

 Планування бюджету на виконання рекомендованого комплексу 
заходів і розрахунок очікуваної ефективності від його реалізації. 

 Планування підбору і спеціального навчання відповідного 
персоналу. 

 Оперативне планування реалізації пропонованих заходів. 
 Практична робота з організації силової складової 

економічної безпеки. 
Явища, що негативно впливають на рівень силової складової 

економічної безпеки, зумовлюються кількома причинами. Основними 
з них є: 

 нездатність підприємств-конкурентів досягти переваг корект-
ними методами ринкового характеру, тобто за рахунок підвищення 
якості власної продукції, зниження поточних витрат на виробництво 
тощо; 

 кримінальні мотиви одержання злочинними юридичними 
особами доходів через шантаж, шахрайство або крадіжки; 

 некомерційні мотиви посягань на життя та здоров’я керівників і 
працівників підприємства, а також на його майно фірми. 

Основні види діяльності служб підприємства з метою організації 
силової складової його безпеки представлені у табл. 22. 

 
Таблиця 22 

Діяльність служб підприємств щодо його безпеки 
Види діяльності Напрям діяльності Підрозділ фірми 

Забезпечення фізичної та 
моральної безпеки 
співробітників 

Охорона співробітників, збирання 
інформації та превентивні дії з метою 
запобігання загрозі їхньої безпеки. 

Служба безпеки. 
Інформаційно-
аналітичний 
підрозділ 

Гарантування безпеки 
майна, капіталів 
підприємства 

Охорона майна (будівель, споруд, 
устаткування, транспорту). 
Охорона перевезень. 
Страхування майна та ризиків. 
Забезпечення безпеки інвестування. 

Служба безпеки. 
Фінансова служба 

Безпека інформаційного 
середовища фірми 

Захист від промислового шпіонажу. 
Збирання інформації про зовнішнє 
середовище бізнесу. 

 Служба безпеки. 
Інформаційно-
аналітичний 
підрозділ 
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Механізм стратегічної адаптації підприємств до зовнішнього 
середовища – це сукупність елементів, що забезпечують здатність 
суб’єкта господарювання вчасно виявити зміни в середовищі, 
ідентифікувати тенденції їхнього розвитку, розробити й реалізувати 
систему заходів щодо ліквідації або зменшення негативних наслідків 
впливу його факторів та використання сприятливих умов. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 4 

«ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
ПІДПРИЄМСТВА» 

 
Питання для обговорення: 

1. Сформулюйте основні докази на користь ретельного обліку 
факторів зовнішнього середовища в управлінні організацією. 

2. Наведіть приклади впливу розглянутих факторів зовнішнього 
середовища на різні підсистеми та аспекти діяльності організації. 

3. Оцініть зовнішне середовище Вашого вузу, організації, де 
працюєте Ви або Ваші батьки чи друзі з точки зору складності, 
рухомості і невизначеності. 

4. Чому організації вступають у міжорганізаціні відносини? 
Проілюструйте кожний привід. 

5. Наведіть приклади реальних організацій, що використовують 
обороняльний, аналітичний і проактивний стилі взаємодії із зовнішнім 
середовищем. 

6. Який стиль взаємодії із зовнішнім середовищем характерний 
для організації, в якій працюєте Ви, Ваші рідні чи друзі? 

 
Тести 4 

1. Яке середовище містить фактори, що непрямо впливають на 
діяльність організації та управління нею? 

а) ділове; б) глобальне; 
в) генеральне; г) функціональне. 
 
2. Яке середовище містить фактори, що прямо й безпосередньо 

впливають на більшість аспектів діяльності організації та визначають 
технологію і стиль менеджменту? 

а) ділове; б) глобальне; 
в) генеральне; г) функціональне. 
 
3. Назвіть доводи, за яких організації вступають у міжорга-

нізаційні відносини: 
а) пов’язані з одиничними випадками; 
б) пов’язані з володінням; 



Горлачук В. В., Яненкова І. Г. 

62 
 

в) пов’язані зі стратегічними союзами; 
г) пов’язані зі спрощенням та виключенням непередбаченості. 
 
4. Назвіть прийоми встановлення міжорганізаційних відносин: 
а) підмандатність; б) володіння; 
в) стратегічні союзи; г) формалізовані угоди. 
 
5. За якого стилю взаємодії ступінь невизначеності є високою? 
а) проактивний; б) пошуковий; 
в) аналітичний; г) реактивний. 
 
6. Які технології характерні індустріальному суспільству? 
а) гнучкість виробництва, автоматизація рутинних процесів; 
б) орієнтація на зростання обсягів виробництва, упор на виробництво 

товарів (предметів); 
в) комп’ютерні технології, упор на виробництво послуг та інформації; 
г) орієнтація на якість, інноваційність. 
 
7. Як називають державні, регіональні і місцеві органи, що задають 

конкретні правила, контролюють і регулюють діяльність організації? 
а) регулятори; б) профсоюзи; 
в) споживачі; г) партнери. 
 
8. До яких факторів загального середовища відносяться 

демографічна, етнічна, статтєво-вікова і класова структура країни, 
в якій функціонує організація? 

а) закони; б) політика; 
в) культура; г) соціум. 
 
9. Що можна віднести до факторів технологічного глобального 

середовища? 
а) глобалізація і інтернаціоналізація економіки; 
б) галузеві зрушення до сфери послуг і високих технологій; 
в) інформація, розвиток науки і техніки; 
г) посилення конкуренції і співпраці. 
 
10. Яка природа праці характерна для постіндустріального 

суспільства? 
а) прив’язка до однієї сфери діяльності і до місця роботи; 
б) розширення можливостей для власної справи; 
в) переважання найманої праці; 
г) вузька і довічна кваліфікація. 
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– Оцінка рівня економічної безпеки за всіма складовими та в 
цілому, розробка рекомендацій для підвищення цього рівня на 
конкретному суб’єкті господарювання. 

– Інші види діяльності з розробки інформаційної складової 
економічної безпеки. 

На підприємство постійно надходять потоки інформації, що 
розрізняються за джерелами їхнього формування: 

 відкрита офіційна інформація; 
 вірогідна нетаємна інформація, одержана через неформальні 

контакти працівників фірми з носіями такої інформації; 
 конфіденційна інформація, одержана способом несанкціо-

нованого доступу. 
 

22.2.6. Екологічна складова 
 

Проблему охорони екологічної безпеки суспільства від суб’єктів 
господарювання, що здійснюють виробничо-комерційну діяльність, 
можна вирішити через розробку і ретельне дотримання національних 
(міжнародних) норм мінімально допустимого вмісту шкідливих 
речовин, які потрапляють в навколишнє середовище, а також 
дотримання екологічних параметрів продукції, що виробляється. 
Сутність процесу забезпечення екологічної безпеки підприємства 
можна виразити у вигляді функції такого типу: F(Z, Q, m) → min, де 
Z – витрати на заходи для дотримання екологічних норм; Q – втрати 
від штрафних санкцій за порушення екологічних норм; m – втрати 
від закриття для підприємства ринків інших держав з більш жорсткими 
нормами екологічної чистоти товарів. 

Алгоритм процесу охорони екологічної складової ЕБП: 
 Розрахунок карти ефективності здійснюваних заходів. 
 Аналіз виконаних розрахунків і розробка рекомендацій для 

підвищення ефективності здійснюваних заходів. 
 Розробка альтернативних сценаріїв реалізації запланованих 

заходів. 
 Передача обраного планового сценарію в складі загального 

плану охорони ЕБП для функціонального планування фінансово-
господарської діяльності підприємства. 

 Практичне здійснення запланованих заходів у процесі діяльності 
відповідного суб’єкта господарювання. 

 
22.2.7. Силова складова 
 
Схему організації силової складової економічної безпеки під-

приємства доцільно подавати у такій послідовності: 
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22.2.4. Політико-правова складова 
 
Загальний процес охорони політико-правової складової ЕБП 

здійснюється за схемою, яка охоплює такі елементи: 
 Аналіз загроз негативних впливів. 
 Оцінка поточного рівня забезпечення. 
 Планування комплексу заходів, спрямованих на підвищення 

цього рівня. 
 Здійснення ресурсного планування. 
 Планування роботи відповідних функціональних підрозділів 

підприємства. 
 Оперативна реалізація запропонованого комплексу заходів 

щодо організації належного рівня безпеки. 
Основними причинами виникнення внутрішніх негативних впливів 

можуть бути: 
 низька кваліфікація працівників юридичної служби відповідного 

суб’єкта господарювання та помилки у підборі персоналу цієї служби; 
 недостатнє фінансування юридичного забезпечення підприєм-

ницької або іншої діяльності; 
 небажання чи нездатність підприємства активно впливати на 

зовнішнє політико-правове середовище його діяльності; 
Причини виникнення зовнішніх негативних впливів: 
 зіткнення інтересів суспільних груп населення з економічних, 

національних, релігійних мотивів; 
 військові конфлікти; 
 ембарго, блокада; 
 фінансові та політичні кризи міжнародного характеру; 
 зміна положень чинного законодавства з питань власності, 

господарського і трудового права, оподаткування тощо. 
 

22.2.5. Інформаційна складова 
 
Служби підприємства виконують функції, які в сукупності 

характеризують процес створення та захисту інформаційної складової 
ЕБП. До таких належать: 

– Збирання всіх видів інформації, що має відношення до 
діяльності того чи іншого суб’єкта господарювання. 

– Аналіз одержуваної інформації. 
– Прогнозування тенденцій розвитку науково-технологічних, 

економічних і політичних процесів на підприємстві. 
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11. Що таке зовнішнє середовище? 
а) сукупність факторів, що знаходяться поза межами організації, 

але не здійснюють на неї визначальний вплив; 
б) сукупність факторів та елементів, що знаходяться в межах 

організації, та здійснюють на неї визначальний вплив; 
в) сукупність елементів, що знаходяться поза межами організації, 

та не здійснюють на неї визначальний вплив; 
г) сукупність факторів та елементів, що знаходяться поза межами 

організації, але здійснюють на неї визначальний вплив. 
 
12. Яким рядом властивостей володіє зовнішнє середовище? 
а) чіткість, рухливість, розповсюдженість; 
б) простота, невимушеність; 
в) складність, рухливість, невизначеність; 
г) невизначеність, конкурентність, багатофакторність. 
 
13. Який прийом застосовують, коли орієнтація, фізичне розта-

шування або технологічні можливості компаній взаємно доповнюють 
один одного, але володіння або злиття за різними причинам 
неприйнятно? 

а) стратегічні союзи; б) кооперація; 
в) зв’язки з громадськістю; г) володіння. 
 
14. Що можна віднести до об’єктивних аспектів діяльності 

організації? 
а) поєднання динаміки і складності зовнішнього середовища; 
б) професіоналізм і компетентність менеджменту; 
в) готовність організації йти на ризик; 
г) система внутрішньо організаційних відносин. 
 
15. Який характер поведінки організації з оборонним стилем 

взаємодії? 
а) концентрація на інноваціях і орієнтація на зміни в зовнішньому 

середовищі; 
б) організація прагне сама впливати на зовнішнє середовище і 

змінювати його; 
в) реагування на зміни зовнішнього середовища в реальному 

часі, проходження за ними; 
г) організація націлена на забезпечення своєї стабільності в довгому 

періоді. 
 
16. Яка ступінь залежності від зовнішнього середовища організації з 

реактивним стилем взаємодії? 
а) мінімальна; б) середня; 
в) висока; г) ситуативна. 



Горлачук В. В., Яненкова І. Г. 

64 
 

17. Хто такі конкуренти? 
а) це, як правило, державні, регіональні і місцеві органи, що задають 

конкретні правила, контролюють і регулюють діяльність організації 
б) це організації, що функціонують у тій же сфері бізнесу і 

пропонують свої товари і послуги таким же групам споживачів 
нашої організації 

в) це індівіди і компанії, що купують товари чи/або послуги 
організації. 

г) це ті, хто забезпечує надходження необхідних для виробництва 
сировини і матеріалів. 

 
18. Як можна охарактеризувати політику, як фактор загального 

середовища? 
а) загальна легальна система країни, в якій оперує організація; 
б) розподіл і концентрація влади; політична система; політична 

активність, стиль політичного життя в країні, в якій оперує організація; 
в) демографічна, етнічна, статтєво-вікова і класова структура 

країни, в якій функціонує організація; 
г) ступінь розвиненості фінансових, трудових і споживчих ринків. 
 
19. Вкажіть правильну закономірність: 
а) чим менше втручання держави в економіку, тим більшою 

підставою для міжорганізаційних відносин виступає підмандатність; 
б) чим сильніше втручання держави в економіку, тим більшою 

підставою для міжорганізаційних відносин виступає підмандатність; 
в) чим сильніше втручання держави в економіку, тим більшою 

підставою для міжорганізаційних відносин виступає матеріальна вигода; 
г) чим сильніше втручання держави в економіку, тим більшою 

підставою для міжорганізаційних відносин виступає посилення 
конкуренції. 

 
20. Які є особливі фактори, що визначають стиль взаємодії 

організації із зовнішнім середовищем? 
а) місія, стратегія і цілі; 
б) структура, цілі і конкуренція; 
в) стратегія, влада і невизначеність; 
г) громадськість, підмандатність і мінливість. 

Економіка підприємства 

на її використання та на поповнення знань і професійного досвіду 
працівників підприємства. 

На першій стадії процесу охорони здійснюється оцінка загроз 
негативних дій і можливої шкоди від таких дій. З-поміж основних 
негативних впливів на економічну безпеку підприємства виділяють 
недостатню кваліфікацію структурних підрозділів, їхнє небажання 
або нездатність приносити максимальну користь підприємства. 

Процес планування та управління персоналом, спрямований на 
охорону економічної безпеки, повинна охоплювати організацію 
системи підбору, найму, навчання й мотивації праці необхідних 
працівників, включаючи матеріальні та моральні стимули, престижність 
професії, забезпечення соціальними благами тощо. 

 
22.2.3. Техніко-технологічна складова 
 
Процес охорони техніко-технологічної складової ЕБП, як правило, 

передбачає здійснення декількох послідовних етапів: 
1. Аналіз ринку технологій щодо виробництва продукції, 

аналогічної профілю даного підприємства. 
2. Аналіз технологічних процесів і пошук внутрішніх резервів 

поліпшення використовуваних технологій. 
3. Аналіз товарних ринків за профілем продукції та ринків 

товарів-замінників, оцінка перспектив розвитку ринків продукції 
підприємства, прогнозування можливої специфіки необхідних 
технологічних процесів для випуску конкурентоздатних товарів. 

4. Розробка технологічної стратегії розвитку підприємства. 
5. Реалізація планів технологічного розвитку підприємства в 

процесі здійснення ним виробничо-господарської діяльності. 
6. Аналіз результатів практичної реалізації заходів щодо охорони 

техніко-технологічної складової ЕБП. 
Формалізована оцінка рівня техніко-технологічної складової ЕБП 

здійснюється на підставі аналізу розрахунку окремого функціонального 
коефіцієнту (ОФК): 

,
завдркз

відв

ЗВ

З
ОФК


  

де Звідв – сумарний відвернений збиток від реалізації комплексу 
заходів для охорони техніко-технологічної складової ЕБП; 

Вркз – загальна сума витрат підприємства на реалізацію 
зазначеного комплексу заходів; 

Ззавд – сумарний завданий підприємству збиток за техніко-
технологічною складовою. 
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22.2.1. Фінансова складова ЕБП 
 

Серед функціональних складових економічної безпеки фінансова 
складова вважається провідною та вирішальною, оскільки за ринкових 
умов господарювання фінанси є «двигуном» будь-якої економічної 
системи 

Загальна схема процесу охорони фінансової складової ЕБП 
полягає в: 

1. Аналізі загроз негативних дій щодо політико-правової складової 
економічної безпеки. 

2. Оцінці поточного рівня забезпечення фінансової складової ЕБ. 
3. Оцінці ефективності запобігання можливій шкоді від негативних 

дій щодо фінансової складової ЕБ. 
4. Плануванні комплексу заходів із забезпечення фінансової 

складової ЕБ та розробці рекомендацій щодо його реалізації. 
5. Бюджетному плануванні практичної реалізації пропонованого 

комплексу заходів 
6. Плануванні корпоративних ресурсів. 
7. Оперативній реалізації запланованих дій у процесі здійснення 

суб’єктом господарювання фінансово-господарської діяльності. 
Але процесу охорони фінансової складової передує оцінка загрози 

економічній безпеці, що мають політико-правовий характер і 
включають: 

– внутрішні негативні дії – неефективне фінансове планування 
та управління активами, малоефективна ринкова стратегія, помилкова 
цінова та кадрова політика тощо; 

– зовнішні негативні дії – спекулятивні операції на ринку 
цінних паперів, цінова та інші форми конкуренції, лобіювання 
конкурентами недостатньо продуманих рішень органів влади; 

– форс-мажорні обставини – стихійне лихо, страйки, військові 
конфлікти та обставини, наближені до форс-мажорних – несприятливі 
законодавчі акти, ембарго, блокада, зміна курсу валют тощо. 

 
22.2.2. Інтелектуальна та кадрова складові 
 
Охорона інтелектуальної та кадрової складових економічної 

безпеки охоплює взаємопов’язані і водночас самостійні напрямки 
діяльності того чи іншого підприємства: 

 перший – зорієнтовано на роботу з персоналом фірми, на 
підвищення ефективної діяльності всіх категорій персоналу; 

 другий – націлено на збереження і розвиток інтелектуального 
потенціалу, тобто сукупності прав на інтелектуальну власність або 
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Тема 5 
ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА 

БАЗА ТА ВИРОБНИЧА 
ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 
5.1. Показники рівня техніко-технологічної бази підприємства 
5.2. Зміст плану технічного розвитку підприємства 
5.3. Вплив НТП на технічний розвиток підприємства 
 

5.1. ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Техніко-технологічна база (ТТБ) підприємства виробничої сфери – 

системна сукупність найбільш активних елементів виробництва, що 
визначає технологічний спосіб одержання продукції (виконання робіт, 
надання послуг), здійснюваний за допомогою машинної техніки 
(устаткування, приладів, апаратів), різноманітних транспортних, 
передавальних, діагностичних та інформаційних засобів, організованих 
у технологічні системи виробничих підрозділів і підприємства в 
цілому. 

ТТБ кількісно та якісно відрізняється від основних виробничих 
фондів (виробничого апарату) підприємства. До складу технічної 
компоненти бази входять лише ті види знарядь і засобів праці, що 
беруть безпосередню участь у реалізації виробничих технологій. Це 
дозволяє виокремлювати особливі сукупні характеристики, що 
випливають з об’єктивно необхідного техніко-технологічного розвитку 
виробництва та виявляти взаємозв’язки, пріоритети, чинники і способи 
оновлення та підвищення ефективності системного функціонування 
технологічних процесів. 

Оцінку технічного рівня різногалузевих підприємств доцільно 
проводити періодично (один раз на кілька років) у процесі аналізу 
та узагальнення певної системи показників, які відображають ступінь 
технічної оснащеності праці персоналу, рівень прогресивності 
застосовуваної технології, технічний рівень виробничого устаткування, 
рівень механізації та автоматизації основного та допоміжного 
виробництва. 

Для визначення ступеня технічної оснащеності праці розраховується 
її фондоозброєність та енергоозброєність. 
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Для визначення рівня прогресивності технологій використовують 
такі показники: 

1) структура технологічних процесів за трудомісткістю; 
2) частка нових технологій за обсягом або трудомісткістю 

продукції; 
3) середній вік застосовуваних технологічних процесів; 
4) коефіцієнт використання сировини і матеріалів. 
Технічний рівень устаткування визначають наступні показники: 
 продуктивність (потужність); 
 надійність, довговічність; 
 питома металомісткість; 
 середній строк експлуатації; 
 частка прогресивних видів обладнання в загальній кількості; 
 частка технічно та економічно застарілого обладнання в 

загальному парку. 
Рівень механізації та автоматизації виробництва визначається за 

допомогою наступних показників: 
 ступінь охоплення робітників механізованою працею; 
 частка обсягу продукції, що виробляється за допомогою 

автоматизованих засобів праці. 
Деякі показники характеризують галузеві особливості підприємства, 

а саме: 
 механоозброєність праці – відношення середньорічної вартості 

машин та устаткування до кількості виробників у найбільшій зміні; 
 коефіцієнт фізичного спрацювання устаткування; 
 коефіцієнт технологічної оснащеності виробництва – кількість 

застосовуваних пристроїв, оснастки та інструментів у розрахунку 
на одну оригінальну деталь кінцевого виробу; 

 рівень утилізації відходів виробництва; 
 рівень забруднення природного середовища; 
 частка екологічної чистої продукції. 
Об’єктивність такої оцінки можна забезпечити лише за умови не 

тільки методично правильного обчислення відповідних показників, 
а й порівняння їх динаміки на даному підприємстві за декілька 
років та порівняння з досягнутим рівнем на інших споріднених 
підприємствах. 

Технологічна складова ТТБ підприємства характеризується 
сукупністю способів і прийомів переробки ресурсів та одержання 
готової продукції; комплексом технологічної документації загального 
та спеціального призначення; операціями з видобутку, обробки, 
переміщення, складування, контролю та інших складових частин 
виробничого процесу. 
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Основна ціль економічної безпеки підприємства (ЕБП) – забезпечення 
стійкого функціонування підприємства в теперішньому часі та в 
майбутньому. 

Головні функціональні цілі: 
– забезпечення високої фінансової ефективності роботи, стійкості 

та незалежності підприємства; 
– забезпечення технологічної незалежності та високої конку-

рентоспроможності його технічного потенціалу; 
– висока ефективність менеджменту, оптимальність та ефективність 

його організаційної структури; 
– високий рівень кваліфікації персоналу та його інтелектуального 

потенціалу; 
– мінімізація шкідливого впливу результатів виробничої діяльності 

на довкілля; 
– максимальна правова захищеність усіх аспектів діяльності 

підприємства; 
– захист інформаційного поля комерційної таємниці та досягнення 

необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх підрозділів; 
– забезпечення безпеки персоналу підприємства, його майна 

комерційних інтересів. 
 

22.2. СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ 
ТА СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ЕБП 

 
Основні функціональні складові ЕБП виражають: 
– фінансову складову – досягнення найбільш ефективного 

використання ресурсів (капіталу, персоналу, прав, інформації, 
технології та устаткування); 

– інтелектуальну та кадрову – збереження та розвиток 
інтелектуального потенціалу підприємства, ефективне управління 
персоналом; 

– техніко-технологічну – ступінь відповідності технологій, які 
використовуються на підприємстві, сучасним світовим аналогам 
відносно оптимізації витрат ресурсів; 

– правову складову – всебічне правове забезпечення діяльності 
підприємства, дотримання діючого законодавства; 

– інформаційну – ефективне інформаційно-аналітичне забез-
печення господарської діяльності підприємства; 

– екологічну – дотримання екологічних норм технології та 
випуску продукції, мінімізація втрат підприємства від забруднення 
довкілля; 

– силову – забезпечення фізичної безпеки робітників підприємства 
та збереження його майна. 
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Тема 22 
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА 

ПІДРИЄМСТВА 
 

22.1. Поняття та цілі економічної безпеки підприємств (ЕБП) 
22.2. Структурні елементи та схема організації ЕБП 

22.2.1. Фінансова складова ЕБП 
22.2.2. Інтелектуальна та кадрова складові 
22.2.3. Техніко-технологічна складова 
22.2.4. Політико-правова складова 
22.2.5. Інформаційна складова 
22.2.6. Екологічна складова 
22.2.7. Силова складова 

22.3. Аналітична оцінка рівня ЕБП 
 

22.1. ПОНЯТТЯ ТА ЦІЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВ (ЕБП) 

 
У ринкових умовах господарювання важливе значення набуває 

економічна безпека всіх суб’єктів підприємницької діяльності. 
Економічна безпека підприємства – це такий стан ресурсів 

(ресурсів капіталу, персоналу, інформації та технології, техніки та 
обладнання, прав) і підприємницьких можливостей, за якого 
гарантується найбільш ефективне їх використання для стабільного 
функціонування та динамічного науково-технічного та соціального 
розвитку, запобігання внутрішнім та зовнішнім негативним впливам. 

Джерелами негативного впливу можуть бути: 
 свідомі та несвідомі дії окремих посадових осіб та госпо-

дарюючих суб’єктів (органів державної влади, міжнародних організацій, 
підприємств-конкурентів); 

 вплив об’єктивних обставин (стан фінансової кон’юнктури, 
наукові відкриття та технологічні розробки, форс-мажорні обставини 
тощо). 

Фактори негативного впливу на економічну безпеку можуть бути 
об’єктивними та суб’єктивними. Об’єктивними вважаються такі 
негативні впливи, які виникають без участі та мимоволі конкретного 
підприємства чи його окремих робітників, а суб’єктивні є наслідком 
неефективної роботи підприємства в цілому чи його робітників 
(перш за все керівників та функціональних менеджерів). 
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5.2. ЗМІСТ ПЛАНУ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
У зв’язку з визначальним впливом на результати господарської 

діяльності технічного розвитку, з його багатоспрямованістю і великою 
складністю важливе практичне значення має постійно здійснювана 
та збалансована за всіма елементами система економічного управління 
цим процесом на підприємстві. В процесі економічного управління 
технічним розвитком підприємства стрижневими є завдання якісної 
розробки й коригування, забезпечення необхідними ресурсами, 
постійного відстеження здійснення програм (планів). 

Зміст програм (планів) технічного розвитку підприємства визна-
чається сукупністю конкретних заходів, що входять до їхнього складу. 
Як правило такі програми (плани) охоплюють декілька розділів, в яких 
обґрунтовується комплекс цілеспрямованих заходів. Типовий зміст 
програми (плану) технічного розвитку підприємства наведений в 
табл. 6. 

 
Таблиця 6 

Зміст програми технічного розвитку підприємства 
Розділ Основний зміст розділу 

Науково-дослідні і проектно-
конструкторські роботи 

Дослідження і розробка власними силами за певною 
тематикою з визначенням для кожної теми: 
 мети дослідження (розробки); 
 місця впровадження результатів; 
 головного виконавця і співвиконавців; 
 строків початку та закінчення роботи; 
 кошторисної вартості; 
 очікуваних результатів. 

Створення, освоєння нових і під-
вищення якості тих видів продукції, 
що виготовляються 

 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 про-
дукції. 

Запровадження прогресивної тех-
нології, модернізація та автома-
тизація виробничих процесів 

 розробка та застосування нових технологій; 
 запровадження нових видів устаткування та 
інструменту; 
 капітальний ремонт та модернізація устатку-
вання; 
 механізація ручної праці; 
 автоматизація виробництва та процесів управ-
ління. 
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б) досягнення отримуються в результаті аналізу процесу в цілому з 
переліком організаційних меж на підприємстві; 

в) підприємства йдуть на повну відмову від старих традицій; 
г) усі відповіді не вірні. 
 
16. Бізнес-модель компанії дозволяє підвищити ефективність 

діяльності і стійкість кампанії на ринку: 
а) ефективна взаємодія з внутрішнім середовищем, мінімізація 

витрат і оптимізація інвестицій; 
б) підвищується гнучкість організації, знижується конкуренто-

здатність підприємства; 
в) підвищується конкурентоздатність підприємства, ефективна 

взаємодія з внутрішнім середовищем; 
г) підвищується конкурентоздатність підприємства, ефективна 

взаємодія із зовнішнім середовищем. 
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Продовж. табл. 6 
Зведені результати здійснення 
заходів технічного розвитку 

За окремими напрямками 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 показ-
ників 

 
Головним недоліком чинного нині в Україні порядку розробки 

програми (планів) технічного розвитку підприємства є механічне 
«підсумовування» різних пропорцій, брак їхньої реальної інтеграції 
в єдиний цілеспрямований комплекс заходів. Подолати цей недолік 
дає змогу попереднє опрацювання програми (плану) технічного 
розвитку, в так званому, режимі групової роботи. Мета такої роботи 
полягає в ретельному перегляді та узгодженні пропозицій, що 
рекомендуються для включення до проекту програми (плану). Саму 
роботу потрібно проводити у вигляді проблемної наради, учасниками 
якої мають бути керівники підприємства і група експертів, включаючи 
незалежних. Це певною мірою забезпечить здійснення конкурсного 
відбору конкретних об’єктів і напрямків технічного розвитку під-
приємства. 

 
5.3. ВПЛИВ НТП НА ТЕХНІЧНИЙ РОЗВИТОК 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Науково-технічний прогрес (НТП) – це постійний процес створення 
нових і вдосконалення застосовуваних технологій, засобів виробництва і 
кінцевої продукції з використанням досягнень науки. Іншими 
словами, це процес нагромадження та практичної реалізації нових 
наукових та технічних знань, цілісна технічна система «наука-
техніка-виробництво», що охоплює декілька стадій: фундаментальні 
теоретичні дослідження; прикладні науково-дослідні роботи; дослідно-
конструкторські розробки; освоєння технічних нововведень; наро-
щування виробництва нової техніки до потрібного обсягу, її засто-
сування (експлуатація) протягом певного часу та постійна заміна 
новими, ефективнішими зразками. 

Фундаментальною базою технічного розвитку будь-якого під-
приємства стають всі пріоритетні напрямки науково-технічного 
прогресу. Технічний розвиток відображає процес формування та 
вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства, що повинен 
бути постійно зорієнтованим на кінцеві результати його виробничо-
господарської, комерційної чи іншої діяльності. 
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в) власник бізнесу, генеральний директор, прес-секретар; 
г) власник бізнесу, генеральний директор, директор по розвитку. 
 
11. Реінжиніринг розвитку застосовується: 
а) коли фірма знаходиться у стані глибокої кризи; 
б) коли справи в організації в цілому йдуть непогано, але 

погіршилась динаміка розвитку; 
в) коли поточний стан фірми може бути визначено задовільним, 

однак прогнози її діяльності є несприятливим; 
г) усі відповіді вірні. 
 
12. Показник фрагментації бізнес-процесу використовується: 
а) для виміру будь-яких бізнес-процесів; 
б) для виміру обсягу виробництва продукції; 
в) для виміру вартості процесів або величину споживчих процесів 

витрат; 
г) всі відповіді є невірними. 
 
13. Яких принципів необхідно дотримуватися при класифікації 

бізнес-процесів? 
а) усі процеси повинні бути вимірювальними та такими, що 

управляються, виділення основних кроків процесу, завдання, види 
діяльності, що належать цьому процесу; 

б) кожний процес повинен мати чітко визначені початок, середину 
та кінець, кожний процес має дані показники, які відносяться до 
виходу процесу; 

в) назва кожного процесу має починатися з дієслова, що визначає 
конкретний продукт процесу, кожний процес повинен мати чітко 
визначені початок, середину та кінець; 

г) назва кожного процесу має починатися з дієслова, що визначає 
конкретний продукт процесу, кожна група процесу має оцінювати 
продукт із погляду споживача. 

 
14. Які характерні риси належать до процесу реінжинірингу? 
а) орієнтація на процеси, творче використання інформаційних 

технологій; 
б) злом старих правил, реалізація можливостей реінжинірингу; 
в) орієнтація на процеси, фундаментальне переосмислення; 
г) творче використання інформаційних технологій, радикальне 

перепроектування. 
 
15. У чому сутність риси реінжинірингу «Зламу старих правил»? 
а) дозволяє підприємству здійснювати злам старих правил і 

створення нових процесів; 
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Технічний розвиток, як об’єкт організаційно-економічного 
управління, охоплює різноманітні форми, що мають відображати 
відповідні стадії процесу розвиту виробничого потенціалу і забезпе-
чувати просте та розширене відтворення основних фондів підприємства. 
Із сукупності форм технічного розвитку доцільно виокремлювати 
такі, що характеризують, з одного боку, підтримування техніко-
технологічної бази підприємства, а з іншого – її безпосередній 
розвиток через вдосконалення і нарощування виробництва. Так, 
підтримування техніко-технологічної бази на належному рівні перед-
бачає: 

 капітальний ремонт устаткування; 
 заміна відпрацьованого устаткування новим; 
 технічне доозброєння підприємства. 
 

Фундаментальні 
дослідження, наукові 

відкриття 

Винаходи, прикладні 
наукові та конструкторські 

розробки 

Напрями НТП

Загальні Пріоритетні 

Створення нових і вдоско- 
налення застосовуваних 

технологій 

Застосування прогресивних 
базових технологій 

– системи машин для легкої та 
харчової індустрії; 

Скорочення нових та 
вдосконалення існуючих 
засобів праці та кінцевої 

продукції 

– багатоопераційні верстати з ЧПК; 
– робототехнічні й роторно-
конвеєрні комплекси; 

– гнучкі автоматизовані 
сисистеми; 

– персональні комп’ютери. 

Застосування нових синтетичних, 
композиційних, керамічних, 

надчистих матеріалів із заданими 
властивостями 

Створення нових і поліпшення 
якості застосовуваних 

матеріалів 

Комплексна автоматизація 
процесу 

Механізація та автоматизація 
виробництва 

 
Рис. 7. Загальні та пріоритетні напрями НТП 
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До розвитку техніко-технологічної бази відносять: 
 модернізацію; 
 технічне переозброєння; 
 реконструкцію; 
 розширення; 
 нове будівництво та ін. 
За умов сучасних революційних перетворень у технічному базисі 

виробництва ступінь його технічної досконалості та рівень економічного 
потенціалу в цілому визначаються прогресивністю використовуваних 
технологій – способів одержання й перетворювання матеріалів, енергії, 
інформації, виготовлення продукції. Технологія стає завершальною 
ланкою і формою матеріалізації фундаментальних досліджень, засобом 
безпосереднього впливу науки на сферу виробництва. Якщо раніше 
її вважали забезпечуючою підсистемою виробництва, то зараз вона 
набула самостійного значення, перетворившись на авангардний 
напрям НТП. 

Сучасним технологіям властиві певні тенденції розвитку й 
застосування. Головними є: по-перше, перехід до малостадійних 
процесів через поєднання в одному технологічному агрегаті кількох 
операцій, що раніше виконувались окремо; по-друге, забезпечення в 
нових технологічних системах мало- або безвідходного виробництва; 
по-третє, підвищення рівня комплексності механічних ліній; 
по-четверте, використання в нових технологічних процесах засобів 
мікроелектроніки, що дозволяє одночасно з підвищенням ступеня 
автоматизації процесів досягти більш динамічної гнучкості виробництва. 

Більш того, НТП у галузі знарядь праці довів, що технічний рівень 
та якість сучасних машин (устаткування) безпосередньо залежить від 
прогресивності характеристик застосовуваних для їхнього виробництва 
конструкційних та інших допоміжних матеріалів. Звідси випливає 
величезна роль створення й широкого використання нових матеріалів, 
що характеризує один із важливих напрямків науково-технічного 
прогресу. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 5 

«ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА ТА ВИРОБНИЧА 
ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» 

 
Питання для обговорення: 

1. Розкрийте значення техніко-технологічна бази підприємства 
у виробничій сфери. 

2. У чому визначається зміст програм технічного розвитку 
підприємства? 

3. У чому полягає типовий зміст програми технічного розвитку? 
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г) фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування 
ділових процесів для досягнення різких покращень у вирішальних, 
сучасних показниках діяльності. 

 
5. На які 2 види поділяють реінжиніринг? 
а) фундаментальний, радикальний; 
б) різкий, кризовий; 
в) кризовий, розвитку; 
г) немає правильної відповіді. 
 
6. Показники результативності бізнес процесу? 
а) якості, помірний, результативності; 
б) результативності, часу, вартості; 
в) групувальний, перетворення, вартості; 
г) часу, фрагментації, ізоморфізм. 
 
7. Що являє собою метод групової роботи? 
а) група методів об’єднала різні технології роботи в команді: 

метод мозкового штурму, метод групового рішення; 
б) метод, який заснований на застосуванні успішного досвіду і 

формалізованих принципів для побудови ефективних бізнес-процесів; 
в) постійне визначення кращого в практиці конкурентів; 
г) усі відповіді вірні. 
 
8. Показник часу бізнес-процесу визначає: 
а) ефективність конкурентоспроможності підприємства; 
б) обсяг виробництва продукції; 
в) конкурентоспроможність підприємства; 
г) організаційну складність бізнес-процесу. 
 
9. Бізнес-модель – це: 
а) структури і механізми координації формуються і функціонують 

як самовиникаючі і стихійно підтримувані підсистеми; 
б) сполучення ряду параметрів, що описують принципову схему 

побудови бізнес-підприємства; 
в) приватний випадок людської спільності; 
г) своєрідна міні-держава з усіма її атрибутами. 
 
10. До кола зацікавлених осіб в оптимізації бізнес моделі компанії 

входять: 
а) консультант по управлінню, головний бухгалтер, відділ 

стратегічного планування; 
б) відділ організаційного відділу, відділ стратегічного планування, 

відділ кадрів; 
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8. Що таке бізнес-модель підприємства? 
9. У чому полягає значення бізнес-моделі підприємства? 
10. Наведіть приклади змішаних показників якості функціонування 

бізнес-процесів підприємства? 
 

Тести 21 
1. Що таке бізнес-процес? 
а) один із інструментів та прийомів інтенсивного шляху розвитку 

підприємства; 
б) сполучення ряду параметрів, що описують принципову схему 

побудови бізнесу підприємства; 
в) потік роботи, що має свої межі і відкривається первинними 

постачальниками процесу; 
г) здатність організації адаптуватися до зовнішніх і внутрішніх 

змін, а також здатність керівництва діяти поза жорстокими рамками, 
прав і норм. 

 
2. На які 3 групи поділяються методи оптимізації бізнес-процесів? 
а) формалізовані універсально-принципові методи, метод бенч-

маркингу, метод групової роботи; 
б) прямолінійний метод, метод прискореного зменшення залишку, 

метод бенчмаркингу; 
в) формалізовані універсально-принципові методи, метод групової 

роботи, метод нормування; 
г) формалізовані універсально-принципові методи, метод бенч-

маркингу, прямолінійний метод. 
 
3. Які клієнти входять до четвертого типу вимог клієнтів? 
а) дистриб’ютори, агенти, роздрібні працівники; 
б) клієнти, які отримують первинний вихід, споживачі, агенти; 
в) роздрібні працівники, агенти, споживачі; 
г) продавці, ріелтери, дистриб’ютори. 
 
4. За визначенням Хаммера, реінжиніринг – це: 
а) теорія, і методи комплексного оздоровлення корпорацій, 

управлінського відродження з реконструкцією усіх без винятку 
елементів, включаючи систему людських мотивацій і стимулів; 

б) перебудова на сучасній інформаційній і технологічній основі 
організації виробництва і управління з ясно поставленими цілями і 
визначеними засобами; 

в)  один із найскладніших етапів у підвищенні конкурентно-
спроможності компанії, доведенні її до рівню саморегульованої 
організації в умовах динамічного ринку; 
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4. Що є головним недоліком чинного нині в Україні порядку 
розробки програми технічного розвитку підприємства? 

5. Визначте вплив НТП на технічний розвиток підприємства. 
6. Зазначте, що охоплює технічний розвиток, як об’єкт органі-

заційно-економічного управлінн? 
7. У чому полягає зміст плану технічного розвитку підприємства? 
8. За допомогою яких показників визначається рівень механізації 

та автоматизації виробництва? 
9. Які показники характеризують галузеві особливості підприємства? 
10.  Охарактеризуйте технологічну складову ТТБ. 
 

Тести 5 
1. Техніко-технологічна база підприємства виробничої сфери – це: 
а) основні виробничі фонди підприємства; 
б) складова потенціалу підприємства, здатна приносити економічну 

користь протягом тривалого часу, для якої характерні відсутність 
матеріальної основи отримання доходів; 

в) системна сукупність найбільш активних елементів виробництва, 
що визначає технологічний спосіб одержання продукції (надання послуг), 
здійснюваний за допомогою машинної техніки та інших засобів; 

г) виробнича потужність підприємства. 
 
2. Механоозброєність праці – це: 
а) відношення середньорічної вартості машин та устаткування 

до кількості виробників у найбільшій зміні; 
б) кількість застосовуваних пристроїв, оснастки та інструментів 

у розрахунку на одну оригінальну деталь кінцевого виробу; 
в) відносний показник ефективності роботи підприємства; 
г) абсолютна величина перевищення кількості машин до кількості 

виробників продукції. 
 
3. Технологічна складова ТТБ підприємства характеризується: 
а) виробничими машинами та устаткуванням; 
б) сукупністю установок та мереж для забезпечення виробництва 

всіма видами енергії; 
в) інформаційно-обчислювальною технікою і засобами зв’язку; 
г) сукупністю способів і прийомів переробки ресурсів та 

одержання готової продукції. 
 
4. Технічна складова ТТБ підприємства включає: 
а) енергетичну базу підприємства; 
б) технічну базу інформаційних процесів; 
в) виробничі машини, устаткування; 
г) усе перелічене вище; 
д) жодну зі складових. 
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5. До основних показників технічного рівня належать: 
а) показники рентабельності активів; 
б) показник економічної ефективності технічних нововведень; 
в) фондоозброєність; 
г) вартісна оцінка об’єкта промислової вартості. 
 
6. Для визначення ступеня технічної оснащеності праці розра-

ховують: 
а) енергоозброєність; 
б) надійність, довговічність; 
в) середній строк експлуатації; 
г) коефіцієнт фізичного спрацювання. 
 
7. На етапі створення, освоєння нових видів продукції заправа-

джуються такі заходи: 
а) розробка нових стандартів (технічних умов), складання карт 

технічного рівня; 
б) розробка та застосування нових технологій; 
в) розраховується приріст виробничої потужності підприємства; 
г) зняття з виробництва застарілих видів продукції; 
д) правильні відповіді а) та б). 
 
8. Головним недоліком чинного порядку розробки програми (планів) 

технічного розвитку підприємства є: 
а) брак коштів на підприємстві; 
б) недосконала законодавча база; 
в) механічне «підсумовування» різних пропорцій, брак їх реальної 

інтеграції в єдиний цілеспрямований комплекс заходів; 
г) необхідність попереднього опрацювання плану в режимі групової 

роботи. 
 
9. Науково-технічний прогрес (НТП) – це: 
а) постійний процес створення нових і вдосконалення застосовуваних 

технологій, засобів виробництва і кінцевої продукції з використанням 
досягнень науки; 

б) процес нагромадження та практичної реалізації нових наукових 
та технічних знань; 

в) цілісна технічна система «наука-техніка-виробництво»; 
г) все перелічене вище. 
 
10. Безпосередній розвиток техніко-технологічної бази підприємства 

включає в себе: 
а) модернізацію підприємства; 
б) технічне доозброєння підприємства; 
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Таблиця 21 
Відмінності між реінжинірингом та оптимізацією 

бізнес-процесів 

Параметри Оптимізація Реінжиніринг 

Рівень змін Нарощуваний Радикальний 

Початкова точка Існуючий процес «Чистий лист» 

Частота змін Безперервно/одноразово Одноразово 

Необхідний час Короткий Довгий 

Напрям Знизу вгору Зверху вниз 

Охоплення Вузьке, на рівні функцій Широке, міжфункціональне 

Ризик Помірний Високий 

Основне середовище Статистичне управління Інформаційні технології 

Тип змін Культурний Культурний/Структурний 

 

В Україні поява і становлення бізнес-реінжинірингу пов’язується з 
бажанням суттєво поліпшити ринкову діяльність, влити в нього нову 
кров, ліквідувати кризові явища. Стосовно до специфіки української 
економіки, стратегічною задачею підприємства є шляхом здійснення 
комплексної програми реінжинірингу, що включає якісне вдос-
коналення основних бізнес-процесів з одночасним застосуванням 
нових інформаційних технологій, досягти модернізації та суттєвого 
підвищення ефективності бізнесу для забезпечення стійкого 
економічного розвитку країни. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 21 

«ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА» 
 

Питання для обговорення: 
1. Що є основною метою бізнес-процесу підприємства? 
2. Охарактеризуйте основні методи оптимізації бізнес-процесів 

підприємства? 
3. Як співвідносяться такі показники якості функціонування 

бізнес-процесу підприємства як точність та повнота? 
4. У чому полягає відмінність між реінжинірингом та 

оптимізацією бізнес-процесів підприємства? 
5. У чому полягають переваги оптимізації бізнес-процесів 

підприємства? 
6. Який вид реінжинірингу передбачає вирішення суттєвих 

проблем підприємства? 
7. Назвати характерні риси реінжинірингу? 
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тощо). В Україні така ситуація характерна для підприємств 
традиційних галузей – машинобудування, текстильної, аграрної. 

 в умовах, коли поточний стан підприємства визначається 
задовільним, проте прогнози його діяльності є несприятливими. 
Підприємство стикається з несприятливими для себе тенденціями у 
сфері конкурентоспроможності, доходності, рівня попиту та ін. 

 реалізацією можливостей реінжинірингу займаються успішні 
й агресивні організації. Застосування реінжинірингу в цій ситуації є 
найліпшим варіантом ведення бізнесу. 

Реінжиніринг застосовується майже у всіх сферах бізнесу. Його 
соціальна значимість визначається багатостороннім використанням 
людського фактору, масштабним застосуванням новітніх технологій і 
розробок, вирішенням складних комплексних проблем. У ході 
реінжинірингу відбувається не тільки «горизонтальне», але і 
«вертикальне» стиснення процесів (там, де раніше виконавець для 
прийняття рішення звертався до керівництва, тепер приймає рішення 
самостійно). 

У реінжинірингу виділяють два види діяльності, що істотно 
відрізняються: 

 кризовий реінжиніринг – передбачає рішення суттєвих 
проблем підприємства, коли справи пішли дуже погано і потрібний 
комплекс заходів, що дозволить ліквідувати «джерела захворювання»; 

 реінжиніринг розвитку – застосовується, коли справи в 
організації в цілому йдуть непогано, але погіршилась динаміка 
розвитку, почали випереджати конкуренти. 

Для більшості українських підприємств нині властивий кризовий 
реінжиніринг, оскільки перед ними стоїть проблема «життя» і «смерті». 

Існує три основні риси, характерні для процесу реінжинірингу: 
1. Орієнтація на процеси. Всі досягнення отримуються в результаті 

аналізу процесу в цілому з переліком організаційних меж на 
підприємстві. 

2. Злам старих правил. Підприємства йдуть на повну відмову від 
старих традицій. Відкидаються традиційні спеціалізації, послідовності 
дій, часові норми. 

3. Творче використання інформаційних технологій, яке дозволяє 
здійснювати злом старих правил і створення нових процесів. 

Коли йдеться про переваги реінжинірингу, слід сказати, що немало 
випадків проведення бізнес-реінжинірингу завершується поразками. 
Це трапляється тоді, коли здійснюються спроби видати за бізнес-
реінжиніринг дещо інше, але при цьому очікується результат 
масштабу, який передбачається в бізнес-реінжинірингу (табл. 21). 
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в) капітальний ремонт устаткування; 
г) жодна з відповідей невірна. 
 
11. До загального напрямку НТП відносять: 
а) застосування прогресивних базових технологій; 
б) створення нових і вдосконалення застосовуваних технологій, 

засобів праці, матеріалів тощо; 
в) застосування системи машин на підприємстві; 
г) використання гнучких автоматизованих систем. 
 
12. Використовувані технології це: 
а) промислові зразки продукції підприємства; 
б) раціоналізаторська пропозиція; 
в) складова потенціалу підприємства, здатна приносити економічну 

користь протягом тривалого часу, для якої характерні відсутність 
матеріальної основи отримання доходів; 

г) способи одержання й перетворювання матеріалів, енергії, 
інформації, виготовлення продукції. 

 
13. Підготовчий етап процесу економічного управління технічним 

розвитком підприємства включає: 
а) визначення, ранжирування, виокремлення пріоритетів; 
б) аналіз виробничих умов; 
в) розробка, вибір критерію та оцінка ефективності можливих 

варіантів; 
г) узгодження вибраних і прийнятих рішень. 
 
14. Які тенденції властиві сучасним технологіям: 
а) перехід до мало стадійних процесів через поєднання в одному 

технологічному агрегаті кількох операцій, що раніше виконувались 
окремо; 

б) забезпечення в нових технологічних системах мало- або 
безвідходності виробництва; 

в) підвищення рівня комплексності механічних ліній; 
г) усі відповіді є вірними. 
 
15. Що з перерахованого належить до науково-дослідних і проектно-

конструкторських робіт: 
а) мети дослідження (розробки); 
б) головного виконавця і співвиконавців; 
в) місця впровадження результатів; 
г) усі варіанти є вірними. 



Тема 6 
ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

6.1. Операційна діяльність та принципи її організації 
6.2. Характеристика різних типів виробництва 
6.3. Способи поєднання операцій технологічного циклу 
6.4. Методи організації виробництва 
 

6.1. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ 
ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
Виробничий процес – це сукупність взаємопов’язаних дій людей, 

засобів праці та природи, потрібних для виготовлення продукції. 
Основними елементами виробничого процесу є процес праці як 
свідома діяльність людини, предмети та засоби праці (рис. 8). 

 
Використання ресурсівРесурси Результат 

Засоби праці 

Виробничий 
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Рис. 8. Схема елементів виробничого процесу 

 
Головною складовою виробничого процесу є технологічний процес – 

сукупність дій щодо зміни та значення стану предмета праці. 
За призначенням виробничі процеси поділяються на основні, 

допоміжні та обслуговуючі. Основні процеси – це процеси без-
посереднього виготовлення основної продукції підприємства, яка 
визначає його виробничий профіль і поступає на ринок як товар для 
продажу. Основні процеси у ряді виробництв поділяються на стадії: 
заготівельну, обробну, випускну (складальну). Разом вони – основне 
виробництво. До допоміжних належать процеси виготовлення продукції, 
що використовується на самому підприємстві для забезпечення 

Предмети 
праці 

Персонал 

процес 

Дія сил природи 

Продукція 
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важливими в бізнес-моделі є не стільки параметри самі по собі, 
скільки їх взаємне поєднання. 

При опрацюванні альтернатив необхідно відповісти на цілий ряд 
питань: 

 Як влаштована галузь: типологія компаній в Україні і за 
кордоном, ключові навички й уміння кожного типу підприємства, за 
рахунок чого конкурують, логіка розвитку кожного типу компаній. 

 Як влаштовані компанії (докладне вивчення компаній кожного 
типу): структура і система управління, організація маркетингу і збуту, 
інноваційна структура (як влаштовані розробка і впровадження 
нових продуктів), виробнича структура, система взаємодії з ринком, 
логіка побудови саме такої бізнес-моделі. 

 Аналіз поточної бізнес-моделі підприємства і логіки її появи, 
ключові навички й уміння на підприємстві; протиріччя існуючої 
бізнес-моделі для розвитку підприємства. 

 Визначення перспективної бізнес-моделі компанії (чи 
альтернативних варіантів). Опис логіки переходу до перспективної 
бізнес-моделі: розробка програми переходу. 

Гармонійна бізнес-модель підприємства дозволяє підвищити 
ефективність діяльності і його стійкість на ринку: 

1. Підвищується конкурентноспроможність підприємства. 
2. Підвищується гнучкість організації: швидка й адекватна 

реакція на можливі зміни зовнішнього середовища. 
3. Ефективна взаємодія з зовнішнім середовищем. 
4. Ефективна організація взаємодії підрозділів компанії. 
5. Мінімізація витрат і оптимізація інвестицій. 
 

21.5. РЕІНЖИНІРИНГ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ 
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
У сучасних економічних умовах все більшу роль відіграє розробка 

нових методів управління підприємством. Одним із таких методів є 
реінжиніринг бізнес-процесів. Механізм його дії заснований на 
застосуванні останніх досягнень науки і техніки, постійному оновленні 
бізнесу, інноваціях, що так актуально для розвитку нашої країни. 

Визначення реінжинірингу виникло у 1990 році у статтях, 
опублікованих Хаммером і Давенпортом та Шортом, які визначали 
реінжиніринг як фундаментальне переосмислення і радикальне 
перепроектування ділових процесів для досягнення поліпшень 
показників діяльності підприємств, таких як вартість, якість, сервіс 
і темпи. 

Реінжиніринг застосовується в трьох основних випадках: 
 в умовах, коли підприємство знаходиться у стані глибокої 

кризи (високий рівень витрат, низький попит на продукцію фірми 
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підрозділів і співробітників підприємства, що брав участь у ньому. 
Показники фрагментарності є випереджальним показником і його 
відстеження й зменшення дозволяє вчасно передбачити й усунути 
негативні тенденції, що виражаються в погіршенні цих показників, 
визначаючи конкурентоспроможність підприємства. У цьому зв’язку у 
більшості випадків ступінь фрагментарності бізнес-процесів потрібно 
зменшувати. 

Змішані показники бізнес-процесу. Розглянуті вище показники 
результативності, вартості, часу, якості й фрагментарності є базовими і 
на їхній основі можуть створюватися нові, більш складні змішані 
показники, які використовуються при оптимізації бізнес- процесів. 
Прикладами змішаних показників є показники, що розраховуються 
як відношення показників результативності до показників вартості 
бізнес-процесу. 

 
21.4. ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ З ДОПОМОГОЮ 

БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Підхід до аналізу й оптимізації бізнесу підприємства на основі 
бізнес-моделі може бути цікавий широкому колу осіб, що здійснюють 
аналіз чи приймають рішення про довгостроковий розвиток під-
приємства (рис. 20). 

 

 
Рис. 20. Коло зацікавлених осіб в оптимізації бізнес-моделі 

підприємства 
 
Бізнес-модель – це сполучення низки параметрів, що описують 

принципову схему побудови бізнесу підприємства. Принципово 
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протікання основних процесів. Допоміжні процеси групуються за їх 
призначенням, утворюючи такі допоміжні виробництва, як ремонтне, 
інструментальне, енергетичне та ін. Обслуговуючі процеси забезпечують 
нормальні умови здійснення основних і допоміжних процесів. До 
них належать складські, транспортні процеси. 

У часі виробничі процеси поділяють на дискретні (перервні) та 
безперервні. Дискретним процесам притаманна циклічність, пов’язана 
з виготовленням виробів певної форми, які обчислюються в штуках 
(машини, прилади, одяг тощо). Безперервні процеси відповідають 
значенню цього слова. 

Виробничий процес і окремі його операції повинні бути раціонально 
організовані у просторі і часі. Для цього слід дотримуватися певних 
принципів при проектуванні та організації виробничого процесу. До 
таких принципів належать: спеціалізація, пропорційність, паралельність, 
прямоточність, безперервність, ритмічність, автоматичність, 
гнучкість, гомеостатичність. 

Принцип пропорційності вимагає, щоб на всіх етапах виробничого 
процесу, у всій взаємопов’язаній системі підрозділів і машин була 
узгоджена пропускна спроможність, тобто однакова здатність виконання 
робіт і випуску продукції. 

Недотримання цього принципу призводить до виникнення «вузьких 
місць» або неповного завантаження окремих підрозділів. На під-
приємствах із складною структурою виробництва важко досягти 
повної пропорційності потужностей окремих підрозділів (бригад, 
дільниць, цехів, виробництв). Вона періодично порушується внаслідок 
освоєння нових виробів, неоднакових темпів зниження їх трудомісткості 
у різних підрозділах тощо. 

Принцип паралельності передбачає одночасне виконання окремих 
операцій і процесів. Додержання цього принципу особливо важливе 
при виготовленні складних виробів, що компонуються із багатьох 
деталей, вузлів, агрегатів, послідовне виробництво яких зайняло б 
багато часу. Паралельність досягається раціональним розчленуванням 
виробів на складові частини, суміщенням часу виконання різних 
операцій над ними, одночасним виготовленням різних виробів. 
Паралельне виконання робіт на робочому місці забезпечується 
багатоінструментальною обробкою заготівок, суміщенням часу 
виконання основних і допоміжних операцій. 

Принцип прямоточності означає, що предмети праці в процесі 
обробки повинні мати найкоротші маршрути по всіх стадіях і операціях 
виробничого процесу, без зустрічних і зворотних переміщень. Для 
дотримання цього принципу цехи, дільниці, робочі місця, наскільки 
це можливо, розташовують за ходом технологічного процесу, допоміжні 
виробництва, служби, склади у свою чергу розміщують по можливості 
ближче до тих підрозділів, які вони обслуговують. 
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Принцип безперервності вимагає, щоб перерви між суміжними 
технологічними операціями були мінімальні або зовсім ліквідовані. 
Найбільшою мірою цей принцип реалізується у безперервних 
виробництвах – хімічному, металургійному, енергетичному та ін. У 
дискретному виробництві, де технологічний процес має широку 
диференціацію, повністю ліквідувати перерви неможливо як з техно-
логічних, так і організаційних причин. У цих умовах важливим 
завданням є мінімізація перерв у структурі виробничого циклу шляхом 
синхронізації операцій, застосування прогресивних методів оперативного 
управління виробництвом. Безперервність виробничого процесу повинна 
доповнюватись безперервністю роботи устаткування і робітників. 

Принцип ритмічності полягає в тому, що робота всіх підрозділів 
підприємства і випуск продукції повинні здійснюватися за певним 
ритмом, планомірною повторюваністю. При додержанні принципу 
ритмічності у рівні проміжки часу виготовляється однакова або 
рівномірно зростаюча кількість продукції, забезпечується рівномірне 
завантаження робочих місць. Ритмічна робота дозволяє найповніше 
використовувати виробничу потужність підприємства і його підрозділів. 

Принцип автоматичності передбачає економічно обґрунтоване 
вивільнення людини від безпосередньої участі у виконанні операцій 
виробничого процесу. Особливо актуальна реалізація цього принципу 
у виробництвах з важкими і шкідливими умовами праці. Автома-
тизуються не тільки виробничі процеси, а й інші сфери діяльності 
людини, в тому числі управління. 

Принцип гнучкості означає, що виробничий процес повинен 
оперативно адаптуватися до зміни організаційно-технічних умов, 
пов’язаних з переходом на виготовлення іншої продукції або її 
модифікацією. Гнучкість виробничого процесу дозволяє освоювати 
нову продукцію у короткий термін з меншими витратами. Значення 
принципу гнучкості особливо зростає в умовах швидких темпів 
науково-технічного прогресу, коли об’єкти виробництва часто міняються. 
Гнучкість виробничого процесу досягається універсалізацією знарядь 
праці, засобів автоматизації та методів обробки, впровадженням 
верстатів з програмним комп’ютерним забезпеченням, гнучких 
виробничих систем. 

Принцип гомеостатичності вимагає, щоб виробнича система 
була здатною стабільно виконувати свої функції в межах допустимих 
відхилень і протистояти дисфункціональним впливам. Це досягається 
створенням технічних і організаційних механізмів саморегулювання і 
стабілізації. До стабілізаційних організаційних систем належать системи 
оперативного планування і регулювання виробництва, планово-
запобіжного ремонту устаткування, резервних запасів та ряд інших 
заходів. 
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ництва продукції. Для бізнес-процесу «Керування персоналом» у 
якості показника результативності використовується показник 
плинності кадрів. Часто показники результативності бізнес-процесу 
називають показниками продукту. Дані показники характеризують 
продукт, який є виходом розглянутого бізнесу-процесу. 

Показники вартості бізнес-процесу визначають ефективність і 
конкурентоспроможність підприємства, є показниками, що харак-
теризують вартість процесів або величину споживаних процесами 
витрат. Вартість бізнес-процесу прямим або непрямим способом 
визначає ціну продукції та можливість більш широкого охоплення 
різних груп клієнтів. Зниження витрат бізнес-процесів дозволяє 
компанії знизити операційні та фінансові ризики і сформувати 
більшу маневреність у конкурентній боротьбі. 

Показники часу бізнес-процесу. Тривалість бізнес-процесів також є 
одним з основних факторів, що визначають конкурентоспроможність 
підприємства. У сучасному динамічному середовищі, на ринку з 
великою конкуренцією й вимогливими клієнтами найбільш 
конкурентними виявляються ті підприємства, бізнес-процеси яких 
мають найбільш короткі строки виконання. Якщо на підприємстві 
термін обробки замовлення й відвантаження продукції хоча б на 5-
20 % менше, ніж у конкурента, то конкурентна позиція даної 
компанії є дуже високою. Існують оцінки, що при збереженні даної 
конкурентної позиції у довгостроковій перспективі до 3 років 
підприємство може стати монополістом на своєму ринку. Наприклад, 
одним із найбільш часто використовуваних при оптимізації бізнес-
процесів тимчасових показників є показник ефективності виробничого 
або операційного циклу, що розраховується як відношення сумарного 
часу виконання всіх операцій процесу до тривалості загального циклу 
бізнесу-процесу. Даний показник завжди менше одиниці, оскільки в 
процесах існують тимчасові розриви й у більшості випадків він 
лежить у межах 0,05-0,2. 

Показники якості бізнес-процесу – найбільш широка група показників 
бізнес-процесів. Якщо показники часу й вартості універсальні для 
різних процесів, то показники якості досить специфічні, і для кожного 
бізнес-процесу вони індивідуальні. Наприклад, якість виробничих 
бізнес-процесів може вимірятися як відсоток браку, відсоток помилок, 
рекламацій, відсоток повторних клієнтів, ступінь задоволеності 
клієнтів тощо. 

Показники фрагментації бізнес-процесу. Останнім часом став 
активно використовуватися такий показник, як ступінь фрагментації 
бізнесу-процесу. Цей показник є універсальним, може використовуватися 
для виміру будь-яких бізнес-процесів і характеризує організаційну 
складність бізнес-процесу, зумовлену кількістю різних структурних 
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діяльності підприємства, щоб виключити ініціативи, коли оптимізація 
одних процесів відбувається за рахунок негативних змін інших 
бізнес-процесів. Після оцінки витрат список ініціатив слід 
упорядкувати ще раз, уже за критерієм «вартість-ефективність». 

13. Скласти звіт по проекту в цілому, що містить рекомендації з 
оптимізації процесу. На підставі підготовленого звіту в процес 
вносяться відповідні зміни або ж процес створюється заново. 

Оптимізація бізнес-процесів організації має наступні переваги: 
 скорочення витрат, тривалості та кількості помилок у кожному з 

проаналізованих процесів; 
 формування у працівників підприємства та керівників чіткого 

розуміння того як, коли, хто та що необхідно зробити для 
досягнення поставлених цілей; 

 інтегрування зі стратегією компанії та ключовими показниками 
її ефективності; 

 можливість підготовки до успішного, продуманого та ефек-
тивного впровадження інформаційних технологій; 

 можливість підготуватись до ефективного та обґрунтованого 
організаційного редизайну; 

 зростання керованості компанії; 
 поліпшення взаємодії між працівниками та підрозділами 

підприємства; 
 наближення до сертифікації за стандартами ISO: 9000; 
 зростання інвестиційної привабливості компанії. 
 

21.3. БАЗОВІ ПОКАЗНИКИ, ЦІЛІ ТА КРИТЕРІЇ 
ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

 
Перед проведенням опису, аналізу й оптимізації бізнес-процесів 

необхідно сформулювати мету й критерії їх оптимізації. Мета й 
критерії оптимізації бізнес-процесів базуються на ключових показниках 
процесів, що визначають ефективність і конкурентоспроможність 
підприємства. Ці показники представлено у вигляді п’яти груп: 

1) показники результативності бізнес-процесу; 
2) показники вартості бізнес-процесу; 
3) показники часу бізнес-процесу; 
4) показники якості бізнес-процесу; 
5) показники фрагментації бізнес-процесу. 
Показники результативності бізнес-процесу. Якщо бізнес-процес 

приносить гроші, тобто має дохідну складову, то в якості одного з 
показників використовується доход. Для виробничих процесів, як 
показника результативності, може використовуватися обсяг вироб-
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Розглянуті принципи раціональної організації виробничого процесу 
тісно між собою пов’язані, доповнюють один одного і різною мірою 
реалізуються на практиці в конкретних умовах. При проектуванні 
виробничого процесу, його організації треба їх враховувати, але 
вибирати оптимальні організаційно-технічні рішення за критерієм 
економічної ефективності. 

 
6.2. ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНИХ ТИПІВ 

ВИРОБНИЦТВА 
 

Особливості діяльності підприємства, специфіка технічних і 
організаційних рішень на ньому істотно залежать від типу виробництва. 
Тип виробництва – це класифікаційна категорія виробництва, яка 
враховує такі його властивості, як широта номенклатури, регулярність, 
стабільність і обсяг випуску продукції. Є три типи виробництва: 
одиничне, серійне і масове, порівняльна характеристика яких приведена 
в табл. 7. 

 
Таблиця 7 

Порівняльна характеристика типів виробництва 
Тип виробництва № 

з/п 
Ознака 

характеристики Одиничне Серійне Масове 
1 Широта номенкла-

тури виробів 
Необмежена Обмежена 

кількістю типів 
Один тип 

2 Постійність 
виготовлення 

Не 
повторюється 

Періодично 
повторюється 

Постійно 
випускається 

3 Рівень спеціалізації 
робочих місць 

Різні операції 
Кзо  > 40 

Обмежена кількість 
операцій, які 
періодично 
повторюються 

Одна операція 
Кзо  = 1 

4 Рівень спеціалізації 
устаткування 

Універсальне Універсальне і 
спеціальне 

Переважно 
спеціальне 

5 Принцип розташу-
вання робочих місць

Технологічний Технологічний і 
предметний 

Предметний 

6 Рівень кваліфікації 
робітників 

Високий Середній, високий 
на автоматизованих 
системах 

Невисокий на простих 
операціях, високий в 
автоматизованих 
системах 

 
Одиничне виробництво характеризується широкою номенклатурою 

продукції, малим обсягом випуску однакових виробів, повторне 
виготовлення яких здебільшого не передбачається. 

Серійне виробництво має обмежену номенклатуру продукції, 
виготовлення окремих виробів періодично повторюється певними 
партіями (серіями) і загальний їх випуск може бути досить великим. 
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7. Виробити стандарти для кожного показника, отриманого за 
результатами кроку 3. 

У якості таких стандартів для кожного показника можна задати 
три граничні межі: перша межа, що характеризує найнижчий рівень 
якості, все ще прийнятний для споживача, друга – межа 
відповідності, що задає середнє значення показника по сукупності 
діючих у даній сфері ринку компаній (або значення показника, при 
якому споживачі перестають скаржитися на продукт або послугу) і 
третя межа – «рівень лідера», яка визначається якістю функціонування 
процесів найсильніших конкурентів (або значення показника, при 
якому досягається повна лояльність споживачів). 

8. Виявити проблеми, що виникають при реалізації даного 
процесу. До них відносяться будь-які недоліки функціонування 
процесу на підприємстві, низька ефективність використання ресурсів. 

9. Розробити звіт за результатами аналізу проблем, що виникають 
при реалізації процесу. Усі проблеми повинні бути класифіковані й 
упорядковані з погляду їх пріоритетності й значимості. 

Звіт може бути як у текстовій, так і в табличній або в графічній 
формі, наприклад, у вигляді причинно-наслідкової діаграми. 

10. Запропонувати список можливих розв’язків. Використовуючи 
результати попереднього кроку, слід почати мозковий штурм, 
спрямований на пошук ідей, за допомогою яких можна досягти 
поліпшення процесу. Залежно від ступеня серйозності проблеми, 
може бути три шляхи розв’язку цього завдання: 

 прийняти швидкий, проміжний розв’язок, що не зачіпає 
основних базових характеристик процесу з незначними змінами 
змісту процесу; 

 поліпшити поточний процес значною мірою, але в рамках 
колишньої ідеології; 

 зробити процес заново. 
11. Відобразити бачення майбутнього стану процесу. На даному 

етапі слід визначити можливі зміни в продуктах і послугах, 
вироблених підприємством, і відзначити ступінь поліпшення, яке 
передбачається досягти. Результатом даного кроку повинна бути 
модель «як повинно бути». 

12. Провести попередній аналіз ініціатив з погляду їх економічної 
ефективності. Слід оцінити витрати на кожну з ініціатив і ступінь 
підвищення якості продукту або послуги в результаті даної ініціативи. 
Це можна зробити декількома способами, наприклад, оцінити новий 
чистий прибуток (NP), який підприємство одержить після зміни 
бізнес-процесу, або оцінити новий ROI (Return On Investment – 
рентабельність інвестицій). Слід ураховувати, що оцінка прибутку 
повинна проводитися не по одному бізнес-процесу, а в цілому по 
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Масове виробництво характеризується вузькою номенклатурою 
продукції, великим обсягом безперервного і тривалого виготовлення 
окремих виробів. 

Окремо виділяють дослідне виробництво, у якому виготовляються 
зразки або партії (серії) виробів для проведення дослідних робіт, 
випробувань, доопрацювання конструкцій. На їх основі розробляється 
конструкторська та технологічна документація для серійного або 
масового виробництва. За своїми характеристиками дослідне вироб-
ництво близьке до одиничного. 

Виробничі підрозділи за ознаками типу виробництва можна 
характеризувати так: від робочого місця до підприємства в цілому. 
При цьому важливою кількісною характеристикою є рівень спеціалізації 
робочих місць, який обчислюється за допомогою коефіцієнта закріплення 
операцій. Коефіцієнт закріплення операцій – це середня кількість 
технологічних операцій, яка припадає на одне робоче місце за 
місяць. Він обчислюється за формулою: 

,1

M

mj
Кзо

n

i
∑

==  

де  КЗО – коефіцієнт закріплення операцій; 
n – кількість найменувань предметів, які обробляються на даній 

групі робочих місць (на дільниці, в цеху) за місяць; 
mj – кількість операцій, що проходить і-й предмет у процесі 

обробки на даній групі робочих місць; 
М – кількість робочих місць, для яких обчислюється Кзо. 
Робочі місця одиничного виробництва характеризуються виконанням 

різноманітних операцій над різними деталями в межах технологічних 
можливостей устаткування. Останнє є універсальним, розташовується 
однотипними технологічними групами. Через часту зміну предметів 
праці багато часу витрачається на переналагоджування устаткування. 
Виконання різноманітних операцій в умовах детально не опрацьованих 
технологічних процесів внаслідок частої зміни об’єктів виробництва 
потребує висококваліфікованих робітників-універсалів. Орієнтовно 
для одиничного виробництва Кзо повинно бути > 40. 

Підприємства одиничного виробництва виготовляють продукцію 
одиничними екземплярами, що не повторюється взагалі або повторюється 
нерегулярно. На дільницях і в цехах переважають одиничні процеси, 
але є робочі місця і цілі підрозділи із серійним виробництвом 
уніфікованих деталей і вузлів для різних виробів (шестерні, валики, 
кріпильні деталі, ручки, прилади тощо). До підприємств одиничного 
виробництва належать заводи важкого енергетичного машинобудування, 
суднобудування та ін. 
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 перелічити всі завдання й види діяльності, стосовно яких є 
сумнів, чи належать вони до даного процесу, щоб з’ясувати, які з 
них необхідно залишити, а які виключити; 

 перелічити всі входи й виходи процесу, в тому числі всі 
ресурси, використовувані в даному процесі. 

2. Створити модель процесу в його поточному стані. 
3. Виявити показники якості функціонування процесу. На 

цьому етапі важливо одержати вичерпний список факторів, що 
допоможуть оцінити результативність функціонування процесу. 
Для цього можна використати 6 аспектів якості, розбивши 
показники на наступні групи: 

 Прийнятність і придатність. Ця група показників оцінює 
продукт із погляду споживача; 

 Своєчасність. До цієї групи ставляться тимчасові показники, 
що включають дату надання товару або послуги кінцевому 
користувачеві, час розробки та ін. 

 Точність і повнота. Ці два критерії взаємно доповнюють 
один одного. Наприклад, неповна документація може розглядатися 
як неточна. 

 Якість взаємодії із клієнтом. Розроблювач продукту повинен 
урахувати всі вимоги клієнта й постійно контактувати із замовником. 

 Ефективність процесу. Це показники, що характеризують 
вартість витрат, переробки, відходи й інші втрати часу й ресурсів. 

 Ділова ефективність. Дані показники відносяться до виходу 
процесу, до стратегії його реалізації, наприклад, прибутковість 
продукту. 

4. Зафіксувати результати, що характеризують поточний стан 
якості функціонування процесу. 

Основними труднощами, з якими доводиться зіштовхуватисяя 
на даному етапі: відсутність методик виміру, правил реєстрації й 
людських ресурсів для збору інформації. 

5. Описати дані, що характеризують думку споживача про 
якість процесу. Список даних отримується на підставі опитування 
споживачів, яке може проводитися в будь-якій формі: телефонних 
опитувань, інтерв’ю, формування фокус-груп. При цьому важливо 
з’ясувати, чи є пропоновані продукти або послуги тим, що насправді 
прагне споживач, чи є що-небудь ще, чого б хотів споживач, і чи є 
щось таке, що розроблювач продукту робити не повинен. 

Далі, потрібно встановити зв’язок результатів опитування думок 
споживачів про продукт або послугу з тими показниками якості, які 
були визначено на кроці 3. 

6. Описати данні, що дозволяють зрівняти протікання аналогічних 
процесів у власному та іншому підприємствах. 
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Підприємства серійного виробництва випускають серії виробів 
обмеженої номенклатури, які періодично повторюються. Серія – це 
певна кількість виробів одного типорозміру, що виготовляється за 
незмінною технічною документацією. На серійних підприємствах 
робочі місця переважно серійного типу виробництва. Разом із тим 
можуть бути процеси масового виробництва уніфікованих деталей 
на потокових лініях. Типовими прикладами підприємств серійного 
виробництва є верстатобудівні, літакобудівні, заводи по виробництву 
сільськогосподарської техніки, електровозів тощо. 

Підприємства масового виробництва безперервно випускають 
один або декілька виробів протягом тривалого часу в умовах високої 
внутрішньозаводської спеціалізації. На робочих місцях переважають 
масові процеси, в окремих випадках при низькій трудомісткості 
операцій є серійні типи виробництва, наприклад, на заготівельних 
процесах. До таких підприємств належать автомобільні, тракторні 
заводи, підприємства по виготовленню годинників, телерадіоапаратури 
та ін. 

Тип виробництва істотно впливає на його організаційно-технічну 
побудову і ефективність. Від типу виробництва залежить виробнича 
структура підприємства і його підрозділів, вибір технологічних процесів, 
устаткування і оснащення, методів організації виробництва та 
управління. Найбільш ефективним є масове виробництво, в умовах 
якого легко застосовувати високопродуктивне спеціальне устаткування і 
максимально реалізувати принципи раціональної організації виробничого 
процесу. Технічно і організаційно складне і найменш ефективне 
одиничне виробництво. Тому важливою передумовою підвищення 
ефективності виробництва є збільшення його серійності, перехід 
при можливості від одиничного до серійного, а від серійного до 
масового виробництва. Досягається це різними шляхами, в тому 
числі розширенням ринку збуту і збільшенням серій виробів, 
уніфікацією їх деталей і агрегатів, особливо складних машин і 
приладів, впровадженням групових методів обробки тощо. 

 
6.3. СПОСОБИ ПОЄДНАННЯ ОПЕРАЦІЙ 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ 
 

Важливим нормативом організації виробничого процесу в часі є 
виробничий цикл – інтервал часу від початку до завершення процесу 
виготовлення продукції. Обчислюють цей інтервал для одного або 
певної кількості виробів, що виготовляються одночасно. Основною 
складовою виробничого процесу є технологічний процес – сукупність 
дій зі зміни стану предмета праці. 
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Окремі технологічні операції є складовими технологічного циклу. 
Тривалість технологічного циклу визначається за формулою: 

,
M

t
nТm   

де Tm – технологічний цикл в одиницях часу; 
n – кількість предметів у партії; 
t – тривалість обробки одного предмету; 
M – кількість робочих місць. 
Розрізняють три основних способи поєднання операцій техно-

логічного циклу: послідовне, паралельне і послідовно-паралельне. 
Послідовне поєднання операцій полягає в тому, що наступна 

технологічна операція починається тільки після завершення обробки 
всіх предметів партії на попередній операції. У цьому разі тривалість 
технологічного циклу розраховують так: 

.
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Послідовне поєднання операцій є досить простим за своєю 
організацією, полегшує оперативне планування і облік. Але для нього 
властивий тривалий цикл, бо кожний предмет лежить, чекаючи обробки 
всієї партії. 

Послідовне поєднання операцій застосовується в одиничному та 
серійному виробництвах. 

Паралельне поєднання операцій характеризується тим, що предмети 
праці після закінчення попередньої операції відразу передаються на 
наступну операцію і обробляються. Таким чином, предмети однієї 
партії виготовляються паралельно на всіх операціях. Малогабаритні 
нетрудомісткі предмети можуть передаватися не поштучно, а 
транспортними (передаточними) партіями. 

Отже, при паралельному поєднанні технологічних операцій 
технологічний цикл дорівнює тривалості обробки партії предметів на 
найдовшій за часом операції і транспортній партії на решті операцій. У 
цьому разі технологічний цикл істотно скорочується порівняно з 
послідовним поєднанням операцій. Таке поєднання технологічних 
операцій застосовується в масовому і багатосерійному виробництві. 
Послідовно-паралельне поєднання технологічних операцій є комбінацією 
двох попередніх. При такому поєднанні технологічний цикл триваліший 
за цикл при паралельному поєднанні й менший від циклу при 
послідовному поєднанні технологічних операцій. Цей метод поєднання 
операцій застосовується при обробці предметів великими партіями, 
що відповідає умовам багатосерійного виробництва 

Скорочення виробничого циклу зменшує незавершене виробництво і 
відповідно оборотні кошти підприємства. Внаслідок зменшення 
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для досягнення бажаного стану процесу, метод конкурентної розвідки 
відіграє не останню роль. Іноді цей метод називають ще методом 
використання ліпших практик (best practice). Цей метод заснований 
на вивченні, аналізі і подальшому копіюванні елементів процесів 
успішних компаній, що займаються схожими видами діяльності. 
Претендентами на вивчення і копіювання їх успішного досвіду в 
першу чергу є лідери-конкуренти. Практика показала, що останнім 
часом багато компаній ефективно впровадили у себе технологічні 
ноу-хау, запозичивши їх у компаній, що працюють в інших галузях 
бізнесу. Наприклад, багато ефективних методів підвищення якості, 
що використовуються різними компаніями, були запозичені в 
автомобільній промисловості. 

3. Методи групової роботи. Ця група методів об’єднала різні 
технології роботи в команді: метод мозкового штурму, метод 
групового рішення завдань тощо. Їх використання дозволяє розробити 
нові ефективні рішення, раніше нікому не відомі, що дозволяє 
підприємству бути лідером за технологіями, що використовуються. 

Мозковий штурм (brain storm) – це метод колективного 
продукування нових ідей, розроблений ще в тридцяті роки минулого 
століття. Оптимальна кількість учасників такої групи – від 5 до 10 осіб. 
У групі повинен бути фасилітатор – людина, яка веде процес 
групового обговорення. Він є одночасно генератором і аналітиком 
ідей. Процес мозкового штурму припускає певні правила роботи: 
ніякої критики; атмосфера, комфортна для всіх учасників штурму. 
Ціль цього заходу – зібрати якнайбільше ідей, що навіть видадуться 
нереальними. Усі ідеї повинні оперативно фіксуватися. 

Для другого етапу – аналізу висунутих ідей – звичайно залучаються 
фахівці, які не брали участі в генерації ідей. У результаті складається 
остаточний список, у якому залишаються тільки ті розв’язки, які 
підтримуються більшістю учасників. 

Оптимізація бізнес-процесів повинна проводитися, у першу 
чергу, на самих основних етапах життєвого циклу продукції: етапі 
планування, виконання проектних робіт, виготовлення продукції, 
сервісного обслуговування й ресурсного забезпечення виробничого 
процесу. 

Для оптимізації бізнес-процесів необхідно виконати послідовно 
такі дії: 

1. Описати сферу дії процесу. Для цього необхідно: 
 перелічити всі події, які запускають процес; 
 перелічити всі пункти закінчення процесу й виходи даного 

процесу в інші процеси; 
 виділити основні кроки процесу, завдання й види діяльності, 

які належать цьому процесу; 
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Класифікуючи бізнес-процеси підприємства, важливо виділити 
збалансовані бізнес-процеси, які є еталоном для всіх інших бізнес-
процесів та мають наступні характеристики: 

 високий рівень визначеності завдання, ефективності використання 
ресурсів та організаційної структури; 

 виконується саме те, що необхідно; 
 високий рівень комунікацій, обміну інформацією та взаємодії 

всередині команди; 
 високий рівень орієнтації на проблеми клієнта; 
 високий рівень використання комп’ютерних технологій; 
 високий рівень гнучкості та дружності по відношенню до 

клієнтів процесу; 
 стійкий та високоякісний результат; 
 високий рівень підготовки, кваліфікації та знань персоналу; 
 високий рівень адаптивності до цілей та потреб компанії, що 

змінюються. 
Виділяють бізнес-процеси, що безперервно повторюються, 

наприклад, виконання замовлення; бізнес-процеси, що періодично 
повторюються, наприклад, бізнес-аудит підприємства та одноразові 
бізнес-процеси, наприклад, проекти. 

 
21.2. СУТНІСТЬ ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Для переведення бізнес-процесів підприємства на якісно новий 
рівень, виникає необхідність їх оптимізації. 

Оптимізація бізнес-процесів підприємства – це один з 
інструментів та прийомів інтенсивного шляху розвитку підприємства. 
Це можливість організувати діяльність підприємства з максимально 
ефективним використанням внутрішніх резервів данного піприємства. 

Усі методи оптимізації бізнес-процесів в цілому, поділяються на 
три групи: 

1. Формалізовані універсально-принципові методи, що засновані 
на використанні успішного досвіду і формалізованих принципів для 
побудови ефективних бізнес-процесів. Дані методи є універсальними і 
вони підходять для оптимізації будь-яких бізнес-процесів для будь-
якого бізнесу і практично не залежать від його специфіки. 

2. Методи бенчмаркингу. Бенчмаркинг – це постійне вивчення 
ліпшого в практиці конкурентів. Концепція бенчмаркингу зародилася 
наприкінці 50-х років, коли японські фахівці відвідували провідні 
компанії США й Західної Європи з метою вивчення й наступного 
використання їх досвіду. При підготовці списку ініціатив, необхідних 
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незавершеного виробництва економиться площа, зайнята зберіганням 
предметів праці, а це призводить до економії витрат. Крім того, 
скорочення виробничого циклу збільшує виробничу потужність 
відповідних підрозділів і підприємства взагалі. 

 
6.4. МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 

 
Методи організації виробництва – це спосіб здійснення виробничого 

процесу, що являє собою сукупність засобів і прийомів його реалізації 
і характеризується рядом принципів, головним з яких є взаємозв’язок 
послідовності виконання операцій технологічного процесу з порядком 
розміщення обладнання і ступінь безперервності виробничого процесу. 
Існують три методи організації виробництва: непотоковий, потоковий 
та автоматичний. 

Непотоковому виробництву властиві такі ознаки: на робочих 
місцях обробляються різні за конструкцією і технологією виготовлення 
предмети праці, оскільки кількість кожного з них невелика і недостатня 
для нормального завантаження устаткування; робочі місця розта-
шовуються однотипними технологічними групами без певного зв’язку 
з послідовністю виконання операцій, наприклад, групи токарних, 
фрезерних, свердлильних та інших верстатів; предмети праці 
переміщуються у процесі обробки складними маршрутами, внаслідок 
чого є великі перерви між операціями. Після окремих операцій 
предмети часто поступають на проміжні склади і чекають за-
кріплення робочого місця для виконання наступної операції. В 
умовах одиничного виробництва непотоковий метод здійснюється 
переважно у формі одинично-технологічного, коли окремі предмети 
праці одиницями або невеликими партіями, які не повторюються, 
проходять обробку згідно з ознаками, наведеними вище. 

Кількість устаткування у непотоковому виробництві обчислюється 
окремо у кожній групі однотипних, технологічно взаємозамінних 
верстатів. 
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де М – кількість верстатів (машин) у технологічній групі; 
n – кількість найменувань предметів, які обробляються на даному 

устаткуванні; 
Ni – кількість предметів і-го найменування, які обробляються за 

розрахунковий період (звичайно рік); 
ti – норма часу на обробку і-го предмету, год.; 
Tp – плановий фонд часу роботи одиниці устаткування і год; 
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kH – коефіцієнт виконання норм часу в непотоковому виробництві 
переважно робітники – універсали високої кваліфікації. 

Для непотокових методів характерне послідовне і рідко – 
послідовно-паралельне поєднання операцій, що поряд із складними 
маршрутами обробки спричиняє тривалий виробничий цикл. Разом 
із цим непотокове виробництво має свою сферу застосування, воно 
широко застосовується у промислових дискретних процесах. При 
невеликих обсягах виготовлення окремих виробів непотоковий 
метод дозволяє краще використовувати устаткування, повніше його 
завантажувати в часі та за потужністю, оскільки обробку предметів 
можна розподіляти між верстатами групи з урахуванням їх параметрів. 

Потокове виробництво – високоефективний метод організації 
виробничого процесу. В умовах потоку виробничий процес здійснюється 
в максимальній відповідності до принципів його раціональної 
організації. Потокове виробництво має такі ознаки: 

 за групою робочих місць закріплюється обробка або складання 
предмета одного найменування або обмеженої кількості найменувань 
конструктивно та технологічно подібних предметів; 

 робочі місця розташовуються послідовно за ходом технологічного 
процесу; 

 технологічний процес має високу поопераційну диференціацію, 
на кожному робочому місці виконується одна або декілька подібних 
операцій; 

 предмети праці передаються з операції на операцію поштучно 
або невеликими транспортними партіями згідно з ритмом роботи, що 
забезпечує високу ступінь паралельності та неперервності процесу. 
Широко застосовується спеціальний міжопераційний транспорт 
(конвеєри), який виконує не тільки функції переміщення предметів, 
але й підтримку ритму роботи. 

Потокові методи застосовуються в умовах виготовлення продукції 
у значних обсягах і протягом тривалого часу, що властиво для 
масового і багатосерійного виробництва. 

Основною структурною ланкою потокового виробництва є потокова 
лінія – технологічно і організаційно відокремлена група робочих 
місць, яка виготовляє один або декілька подібних типорозмірів 
виробів згідно з ознаками потокового виробництва. Потокові лінії 
бувають різні, тому їх класифікують за певними ознаками. 

За номенклатурою виробів потокові лінії поділяють на одно- і 
багатопредметні. Однопредметною називається лінія, на якій оброб-
ляється або складається виріб одного типорозміру протягом тривалого 
часу. Для переходу на виготовлення виробу іншого типорозміру 
потрібна перебудова лінії (перестановка устаткування, його заміна 
тощо). Застосовуються ці лінії у масовому виробництві. Багато-
предметною є потокова лінія, на якій одночасно або послідовно 
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Тема 21 
ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-

ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 

21.1. Поняття бізнес-процесу 
21.2. Сутність оптимізації бізнес-процесів підприємства 
21.3. Базові показники, цілі та критерії оптимізації бізнес-

процесів 
21.4. Оптимізація бізнесу з допомогою бізнес-моделі підпри‐

ємства 
21.5. Реінжиніринг та оптимізація бізнес-процесів підприємс-

тва 
 

21.1. ПОНЯТТЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ 
 

Поняття «бізнес-процес» є багатозначним, на сучасному етапі не 
існує єдино прийнятого його визначення. Більшість існуючих 
поглядів на бізнес схиляється до того, що це економічна категорія, 
тісно пов’язана з теорією реінжинірингу М. Хамера та Дж. Чампі. 

У загальному значенні бізнес-процес є систематизованим 
послідовним виконанням логічно пов’язаних та взаємозалежних 
завдань з використанням ресурсів, що забезпечують виробничу 
діяльність, з метою створення продукції, яка має споживчі цінності 
для клієнта. 

Бізнес-процес – це комплекс робіт, що мають свої межі і 
відкриваються первинними постачальниками процесу, тобто входами 
процесу, якими можуть виступати матеріально-технічні, енергетичні, 
людські та інформаційні ресурси. 

Єдиною метою бізнес-процесу є задоволення вимог клієнтів. 
При виділенні та класифікації бізнес-процесів підприємства 

необхідно дотримуватись наступних принципів: 
– кожний процес повинен мати чітко визначені початок, кінець 

та середину; 
– кожний процес повинен мати чітко визначені входи та 

виходи, продукти, постачальників та клієнтів; 
– всі процеси повинні бути вимірюваними та такими, що 

управляються; 
– необхідно чітко відділяти основні процеси від допоміжних: 

основні виробляють «продукти» для клієнтів, допоміжні – для 
інших процесів в організації. 
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б) злиття підприємств; 
в) ліквідація підприємств; 
г) збільшення статутного фонду; 
д) заморожування інвестиційних вкладень. 
 
4. Скільки способів реорганізації існує при проведенні її шляхом 

укрупнення підприємства? 
а) 1; б) 2; 
в) 3; г) 4. 
 
5. Визначте вид реорганізації підприємства, якщо всі майнові 

права та обов’язки кількох юридичних осіб концентруються на 
балансі підприємства, що вже функціонує на момент прийняття 
рішення про реорганізацію: 

а) приєднання; б) горизонтальне злиття; 
в) вертикальне злиття; г) поглинання. 
 
6. Спосіб реорганізації, коли юридична особа припиняє свою 

діяльність, а на її базі створюються кілька нових підприємств, 
оформлених у вигляді самостійних юридичних осіб: 

а) поділ; 
б) виділення; 
в) перетворення; 
г) поглинання із збереженням статусу юридичної особи. 
 
7. Синергізм – це: 
а) передача прав підприємства-банкрута на ліцензії, патенти іншому 

підприємству внаслідок приєднання; 
б) податкові переваги підприємства, яке придбає компанію з 

від’ємним об’єктом оподаткування; 
в) загальний результат є більшим за суму часток; 
г) диверсифікація активів для зменшення ризику. 
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виготовляється декілька типорозмірів виробів, подібних за конструкцією і 
технологією виробництва. Сфера їх застосування – серійне і 
виробництво. 

За ступенем безперервності процесу потокові лінії поділяються 
на безперервні та перервні. Безперервною є лінія, на якій предмети 
праці переміщуються по операціях безперервно, тобто без міжопе-
раційного чекання (паралельне поєднання операцій). Перервною, або 
прямоточною, вважається лінія, що не може забезпечити безперервну 
обробку предметів внаслідок несинхронності операцій. Між операціями 
з різною продуктивністю предмети праці чекають своєї черги на 
обробку, утворюючи періодично оборотні запаси. 

За способом підтримання ритму відрізняють лінії з регламентованим 
і вільним ритмом. На лінії з регламентованим ритмом предмети 
праці передаються з операції на операцію через точно фіксований 
час, тобто із заданим ритмом, який підтримується 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 випадку 
забезпечується стабільною продуктивністю робітника на першій 
операції лінії або ритмічною сигналізацією (звуковою, світловою). 

Залежно від місця виконання операції лінії поділяють на лінії з 
робочим конвеєром і конвеєром із зняттям предметів для їх обробки. 
Робочий конвеєр, крім транспортування і підтримки ритму, є без-
посереднім місцем виконання операцій. Це передусім складальні 
конвеєри. Конвеєри із зняттям предметів характерні для процесів, 
операції яких виконуються на технологічному устаткуванні. 

За способом переміщення відрізняють конвеєри з безперервним 
і пульсуючим рухом. Конвеєр 3 безперервним рухом має постійну 
швидкість і під час роботи не зупиняється. Конвеєр 3 пульсуючим 
рухом під час виконання операцій стоїть нерухомо. Він приводиться в 
дію періодично через проміжок часу, рівний такту лінії. Такі конвеєри 
застосовуються в тих випадках, коли за умовами технології виконання 
операцій потребує нерухомості предмета праці. 

Переміщати предмети по робочих місцях не завжди можливо і 
доцільно (наприклад, при складанні великогабаритних машин). У цих 
випадках організується так званий стаціонарний потік, на якому вироби 
встановлюються нерухомо на складальних стендах, а переміщуються 
спеціалізовані групи (бригади) робітників, які виконують певні операції. 
Кількість груп (бригад) робітників дорівнює кількості стендів. 

Істотним недоліком потокового виробництва є примітивізація 
праці робітників, зведення її до виконання елементарних механічних 
операцій, що є наслідком високої диференціації технологічного процесу. 
Це робить працю на потоковій лінії малозмістовною, суперечить 



Горлачук В. В., Яненкова І. Г. 

84 
 

загальній тенденції підвищення освітнього і кваліфікаційного рівня 
працівників. Крім того, непривабливі для людини жорсткий ритм 
роботи на потокових лініях, відсутність реалізації індивідуальних 
можливостей. Цей недолік потокового виробництва усувається його 
автоматизацією і створенням автоматичних потокових ліній, на 
яких усі технологічні операції і транспортування предметів праці 
здійснюються автоматично. Автоматичні лінії широко застосовуються 
у масовому виробництві. 

Іншим недоліком потокового виробництва в його традиційній 
вузькоспеціалізованій формі є суперечливість між його тяжінням до 
конструктивно-технологічної стабільності, тобто консервативністю, і 
вимогою динамічності виробництва, поновлення продукції внаслідок 
науково-технічного прогресу до потреб ринку. Вузька спеціалізація 
робочих місць, їх розміщення за ходом технологічного процесу 
створюють труднощі при переході на випуск нової продукції. Виникає 
необхідність у заміні, переміщенні устаткування, створенні нового 
оснащення, підготовці робітників, що пов’язано з великими витратами 
часу і коштів. Ця негативна сторона потокового виробництва поступово 
нейтралізується підвищенням гнучкості технологічних систем, 
застосуванням машин з числовим програмним керуванням (ЧПК), 
впровадженням автоматичних багатофункціональних маніпуляторів-
роботів. 

Об’єднання верстатів з ЧПК, роботів, автоматичних транспортних 
засобів і складів загальним керуванням ЕОМ дає можливість створювати 
гнучкі автоматизовані системи (ГАС) з подальшим залученням до 
них автоматизованого проектування продукції. Такі системи поєднують 
переваги потокового (висока продуктивність) і непотокового (гнучкість) 
виробництва, можуть застосовуватись в усіх його типах, і особливо 
ефективні у серійному виробництві. Вони швидко і без істотних витрат 
часу і коштів переналагоджуються на випуск продукції (у межах 
технічних можливостей). Для цього потрібно змінити програму 
виробничого процесу, записану на машинному носії. Гнучкі 
автоматизовані системи – це стратегічний напрямок розвитку техніки і 
організації виробництва. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 6 

«ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 
 

Питання для обговорення: 
1. Назвіть та охарактеризуйте основні елементи виробничого процесу. 
2. Поділ процесів за призначенням. 
3. Назвіть основні принципи виробничого процесу. 
4. Розкрийте суть принципу безперервності. 
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Характерною властивістю ефектів реструктуризації є те, що їх 
величина, масштаб, а також сфери появи істотно залежать від виду 
реструктуризації, сфери діяльності або предметного діапазону, у 
зв’ язку з чим у процесі аналітичного дослідження ефектів 
реструктуризації необхідно: 

− визначити цілі реструктуризації і їх ієрархію, яка віднесена 
до різних часових горизонтів планування підприємства (стратегічного, 
теоретичного і операційного); 

− описати зовнішні та внутрішні умови діяльності підприємства, 
оскільки місцем виникнення ефектів є не лише дане підприємство, 
але і його макро- і мікрооточення; 

− мати на увазі, що не всі ефекти є придатними для без-
посередньої фінансової оцінки, тому не можуть бути порівнювані 
між собою. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 20 

«ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ 
ПІДРИЄМСТВ» 

 
Питання для обговорення: 

1. Дайте визначення поняття «реструктуризація» 
2. Назвіть форми реструктуризації та їх заходи. 
3. Перелічіть види реорганізації підприємств. 
4. Чим відрізняється злиття від приєднання? 

 
Тести 20 

1. Розрізняють такі основні форми реструктуризації: 
а) реструктуризація активів; 
б) приватизації; 
в) фінансова реструктуризація; 
г) реструктуризація виробництва; 
д) корпоративна реструктуризація (реорганізація). 
 
2. Рефінансування дебіторсьткої заборгованості є заходом якої 

форми реструктуризації: 
а) реструктуризація активів; 
б) приватизації; 
в) фінансова реструктуризація; 
г) реструктуризація виробництва; 
д) корпоративна реструктуризація (реорганізація). 
 
3. До заходів у рамках фінансової реструктуризації можна віднести 

такі (3 відповіді правильні): 
а) реструктуризація заборгованості перед кредитором; 
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товариства, створеного в результаті перетворення, має дорівнювати 
номінальній вартості та кількості акцій акціонерного товариства на 
момент прийняття рішення про реорганізацію, якщо рішення про 
перетворення не передбачає збільшення статутного фонду підприємства. 

 
20.3. ОЧІКУВАНІ ЕФЕКТИ ВІД РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Ефекти реструктуризації стосуються зазвичай усіх сфер господарської 
активності підприємства. Це випливає з того факту, що підприємство є 
багатовимірною господарською структурою – системою, в якому 
кількісні і якісні зміни, що відбуваються в одному вимірі досліджуваної 
структури, тягнуть за собою, через взаємні залежності, зміни інших 
структур, які описують функціональні та організаційно-технологічні 
зв’язки підприємства. 

Головними сферами, в яких очікується покращення економічної 
ефективності підприємств завдяки реструктуризації, є: майно, 
фінанси, організація, персонал, виробництво і продаж. 

Можна виділити такі сфери діяльності підприємства, реструктуризація 
яких у відношенні до конкретного випадку була першопричиною 
змін на підприємстві, а також виділити ключові і другорядні ефекти. 
Основні сфери і ефекти реструктуризації представлені у табл. 20. 

 
Таблиця 20 

Якісні характеристики ефектів реструктуризації підприємства 
Сфера, яка підлягає 
реструктуризації Ефекти 

Майно і капітал Продаж, оренда невикористаних складових майна, продаж 
нерухомості соціального характеру – зміна структури майна, 
модернізація існуючого виробничого майна, зміни структури 
капіталу, зміна відносин власності, приваблення закордонного 
інвестора, впровадження акцій до публічного обороту, 
реалізація «екологічних» інвестицій 

Фінанси Зміни способів і джерел кредитування, покращення процесів 
погашення заборгованостей, зменшення боргів, зниження витрат, 
зменшення рівня постійних витрат, підвищення ліквідності, 
покращення широко трактованої економічної ефективності 
підприємства 

Організація і 
управління 

Зміни в організації підприємства – створення холдінгових 
структур, нових організаційних вертикалей, впровадження нової 
(зазвичай більш простої) організаційної структури, покращення 
інформаційної системи підприємства, комп’ютеризація, планування 
і програмування подальшого розвитку 

Прийом на роботу Зміна системи заробітної плати, раціоналізація прийому на 
роботу, виникнення нових робочих місць, зміни діапазону 
завдань, відповідальності, зміна структури прийому на роботу 

Виробництво і продаж Модернізація технології виробництва, покращення якості 
виробів і послуг, зміни в асортиментній структурі продукції, 
входження до нових сегментів ринку 

Економіка підприємства 

85 
 

5. Характеристика виробництва за ознаками типу. 
6. Розкрийте суть поняття «серія». 
7. Технологічний процес, формула обчислювання. 
8. Назвіть ознаки непотокового виробництва. 
9. Чим відрізняється партіонно-технологічний метод від одинично-

технологічного? 
10. Назвіть ознаки потокового виробництва. 
 

Тести 6 
1. Виробничий процес починається з аналізу і закінчується: 
а) групуванням; 
б) аналітичною обробкою інформації; 
в) ним же. 
 
2. Потокове виробництво має: 
а) 3 ознаки; б) 4 ознаки; 
в) 5 ознак. 
 
3. Що не входить до умов впровадження потокового виробництва? 
а) достатній за обсягом і тривалістю випуск продукції; 
б) висока стабільність конструкції виробу; 
в) висока поопераційна діяльність. 
 
4. Основні параметри потокової лінії: 
а) такт, ритм, Q-робочих місць; 
б) Q-робочих місць, частота, Q-предметів у партії; 
в) ритм, довжина робочих зон, тривалість обробки одного предмету. 
 
5. До ресурсів виробничого процесу не входить: 
а) засоби праці; б) продукція; 
в) персонал. 
 
6. Основною структурною ланкою потового виробництва є: 
а) потокова лінія; б) розрахунковий ритм; 
в) загальний ритм. 
 
7. За способом підтримання ритму відрізняють лінії: 
а) з вільним ритмом; б) з фіксованим ритмом; 
в) з розрахунковим ритмом. 
 
8. Потокова лінія – це: 
а) організаційно відокремлена група робочих місць; 
б) технологічно об’єднана група робочих місць; 
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в) організаційно об’єднана група робочих місць; 
г) технологічно відокремлена група робочих місць. 
 
9. Скільки недоліків має потокове виробництво? 
а) 4; б) 3; 
в) 2. 
 
10. Гнучкі автоматизовані системи – це: 
а) стратегічний напрямок розвитку техніки і організації виробництва; 
б) сукупність дій по зміні значення стану предмета; 
в) система безпосереднього виготовлення основної продукції 

підприємства. 
 
11. Що з переліченого є умовою впровадження потокового 

виробництва? 
а) достатній за обсягом і тривалістю випуск продукції; 
б) висока стабільність і технологічність конструкції виробу; 
в) усі відповіді є вірними. 
 
12. Назвіть істотну характерну рису потокового виробництва: 
а) примітивізація праці робітників, 
б) велика трудомісткість; 
в) фінансова стабільність. 
 
13. Яку назву має технологічно і організаційно відокремлена 

група робочих місць, що виготовляє один або декілька подібних 
типорозмірів виробів згідно з ознаками потокового виробництва? 

а) основа амортизації; б) потокові лінії; 
в) основні фонди. 
 
14. На якій лінії предмети праці передаються з операції на 

операцію через точно фіксований час: 
а) лінії з вільним ритмом; 
б) лінії з регламентованим ритмом; 
в) усі відповіді вірні. 
 
15. Яку назву має лінія, на якій обробляється або складається 

виріб одного типорозміру протягом тривалого часу? 
а) однопредметна лінія; б) багатопредметна лінія; 
в) моноспрямована лінія. 
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про придбання корпоративних прав. Поглинуте підприємство може 
або зберегти свій статус юридичної особи і стати дочірнім підприємством 
санатора, або бути приєднаним до підприємства-санатора і стати 
його структурним підрозділом, втративши при цьому юридичний статус. 
Майнові права та зобов’язання боржника переходять до правонаступника. 

Подрібнення підприємства. Поділ – це спосіб реорганізації, 
який полягає в тому, що юридична особа припиняє свою діяльність, 
а на її базі створюється декілька нових підприємств, оформлених у 
вигляді самостійних юридичних осіб. 

У результаті поділу підприємства до новостворених підприємств 
за розподільним актом (балансом) у відповідних частинах переходять 
майнові права і обов’язки (активи та пасиви) реорганізованого 
підприємства. 

Реорганізація виділенням полягає у виокремленні зі складу 
діючого підприємства одного чи кількох структурних підрозділів 
згідно з рішенням їх трудових колективів і за згодою власників або 
уповноваженого ними органу. Під час виокремлення з підприємства 
одного чи кількох нових підприємств до кожного з них переходять 
за розподільним актом (балансом) у відповідних частинах майнові 
права і обов’язки реорганізованого підприємства. 

Реорганізація виділенням передбачає, що частина активів і 
пасивів підприємства, яке реорганізується, передається правонаступнику 
або декільком правонаступникам, утворюваним унаслідок реорганізації. 
Підприємство, що реорганізується, продовжує свою фінансово-
господарську діяльність. Воно не втрачає статусу юридичної особи, 
а лише вносить зміни до установчих документів згідно з чинним 
законодавством. 

Коли йдеться про виокремлення, нова юридична особа (особи) 
створюється з використанням лише частини належного реорганізованому 
підприємству майна. Залишкова частина є базою для продовження 
господарської діяльності. Під час виокремлення реорганізоване 
підприємство не виключається з державного реєстру. 

Без зміни розмірів підприємства. Перетворення – це спосіб 
реорганізації, що передбачає зміну форми власності або організаційно-
правової форми юридичної особи без припинення господарської 
діяльності підприємства. Коли одне підприємство перетворюється 
на інше, до підприємства, яке щойно виникло, переходять усі майнові 
права та обов’язки колишнього підприємства. 

Частка (у відсотках) кожного засновника (учасника) у статутному 
фонді підприємства, що реорганізується, має дорівнювати його 
частці у статутному фонді товариства, створеного в результаті 
перетворення. 

У разі перетворення закритого акціонерного товариства на відкрите 
і навпаки номінальна вартість та кількість акцій акціонерного 
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 ефект синергізму – це умова, за якої загальний результат є 
більшим від суми часток. Ефект синергізму виникає завдяки економії на 
витратах, яка виявляється зі зростанням масштабів виробництва, 
збільшенню влади на ринку тощо; 

 заволодіння ліцензіями, патентами, ноу-хау, які є в розпо-
рядженні підприємства, що перебуває в кризі; 

 отримання надійного постачальника факторів виробництва; 
 податкові переваги. Прибуткова фірма може придбати компанію, 

яка має від’ємний об’єкт оподаткування, і таким чином тримати 
економію на податкових платежах; 

 придбання активів за ціною, нижчою за їх вартість заміщення, 
передача технологічних і управлінських знань та навичок (технологічні 
трансферти) тощо; 

 диверсифікація активів та діяльності з метою зменшення 
ризиків; 

 попередження захоплення компанії великими корпоративними 
«хижаками» та збереження контролю над підприємством. 

Злиття кількох підприємств в одне означає об’єднання підприємства, 
яке перебуває у фінансовій кризі, з іншим, фінансово стійким 
підприємством. У разі злиття підприємств усі майнові права та 
обов’язки кожного з них переходять до новоствореного підприємства. 
Бухгалтерські баланси підприємств консолідуються. Під час такої 
реорганізації активи і пасиви підприємств, що реорганізуються, у 
повному обсязі передаються підприємству-правонаступнику. Під-
приємства, які злилися, припиняють господарську діяльність і 
втрачають свій юридичний статус. 

Приєднання – це спосіб корпоративної реструктуризації, який 
передбачає приєднання всіх прав та обов’язків однієї або кількох 
юридичних осіб – правопопередників до іншої юридичної особи – 
правонаступника. В результаті такої реструктуризації підприємства, 
що приєднуються, вилучаються з державного реєстру та втрачають 
свій юридичний статус. 

Принципова різниця між злиттям та приєднанням полягає в 
тому, що в першому випадку всі майнові права та обов’язки кількох 
юридичних осіб концентруються на балансі підприємства, яке 
створюється, а в другому – на балансі підприємства, що вже 
функціонує на момент прийняття рішення про приєднання. 

Поглинання полягає в придбанні корпоративних прав фінансово-
неспроможного підприємства підприємством-санатором. Реорганізацію 
поглинанням слід відрізняти від продажу майна боржника як цілісного 
майнового комплексу, що розглядається як один із методів санації 
підприємства в ході провадження справи про банкрутство. В цьому 
випадку йдеться про викуп майна підприємства, а в разі поглинання – 
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Тема 7 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ВИРОБНИЧА 
ЛОГІСТИКА 

 
7.1. Матеріально-технічне забезпечення виробництва 
7.2. Виробнича логістика як підсистема логістики підприємства 
7.3. Моделі організації управління матеріальними потоками 

в логістичних системах 
 

7.1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВИРОБНИЦТВА 

 
Машини, технологічні комплекси, агрегати й матеріально-технічні 

ресурси (сировина, паливо, матеріали, енергія тощо) підприємство 
закупляє на ринку, де продавцями та постачальниками виступають 
підприємства-виробники та посередники. Періодична закупівля 
може здійснюватись через товарні біржі, на виставках тощо. Коло 
постачальників підприємства здебільшого є стабільним, особливо при 
масовому і серійному виробництвах. При виборі нових постачальників 
враховується: виробнича потужність підприємства-постачальника, 
якість, ціна ресурсів та обладнання, репутація постачальника, його 
географічне положення, оперативність поставок, можливість надання 
кредиту тощо. 

Завдання матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) підприємства 
полягає в тому, щоб за допомогою ринків збуту й прямих 
постачальників забезпечити підприємство всім необхідним для 
виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг. При цьому 
обов’язковим є врахування економічності, надійності постачання та 
екологічності відходів. 

Об’єктами постачання є сировина, допоміжні засоби, матеріали, 
комплектуючі, товари для торгівлі, а функціями – закупівля на 
внутрішніх і зовнішніх ринках, створення й зберігання запасів, 
розподіл між споживачами та видалення доходів. 

Для визначення потреби в сировині й матеріалах застосовуються 
три методи: на основі виробничої програми; за фактичними витратами; 
за об’єктивною оцінкою. При цьому мають бути враховані: перехідний 
запас матеріалів на початок і кінець планового періоду, неминучі 
втрати, затверджені норми витрат, страховий запас, запаси на випадок 
стихійних лих і технічних аварій. 
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7.2. ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА ЯК ПІДСИСТЕМА 
ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Логістика – це галузь економічних знань, що знаходиться на 

стику декількох економічних дисциплін: маркетингу, організації 
виробництва, постачання, складського господарства, транспорту, 
обробки економічної інформації, об’єднуючи й інтегруючи їх. 
Формування, діяльність і зміни в логістичній системі підприємства 
зумовлюють реформування транспорту, постачання, збуту, складування 
і складської обробки, обробки інформації у бік їх комплексної 
оптимізації на основі нового принципу – логістичного управління. 

Логістику можна охарактеризувати як науково-практичну концепцію 
управління потоковими процесами, що відбуваються при проходженні 
потоків матеріальних ресурсів та відповідної їм інформації від джерела 
їх виникнення до кінцевого споживання з оптимальним співвідношенням 
логістичних витрат та задоволення споживачів. 

Схематично виробнича логістика як підсистема логістики 
підприємства показана на рис. 9. На рис. 10 наведено структуру 
управління інформаційними та матеріальними потоками підприємства – 
ВО «Зоря». 

Основна мета виробничої логістики – в організації відповідно до 
замовлень безперервного технологічного процесу при одночасній 
мінімізації запасів товарів та витрат на виробництво. 

Ця мета зумовлює такі функціональні завдання: 
 оперативне планування та управління виробництвом для 

скорочення часу виготовлення при збереженні оптимальних розмірів 
партій відповідно до отриманих замовлень; 

 безпомилкове виробництво з метою запобігання збільшення 
часу виготовлення та витрат на виправлення браку; 

 інтеграція внутрішньовиробничих транспортних та вантажно-
пакувальних процесів і засобів виробництва; 

 мінімізація витрат на транспортно-складські та пакувальні 
процеси всередині виробництва; 

 поглиблення спеціалізації виробничих підрозділів підприємства; 
 мінімізація замороження оборотних коштів у незавершеній 

продукції; 
 максимальне використання виробничих потужностей підпри-

ємства; 
 мінімізація витрат ручної праці, підвищення рівня механізації та 

автоматизації праці; 
 мінімізація тривалості оборотного циклу; 
 мінімізація витрат зберігання готових упакованих виробів для 

збуту. 
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Реструктуризація активів передбачає наступні заходи: 
1) продаж частини основних фондів; 
2) продаж зайвого обладнання, запасів сировини та матеріалів; 
3) продаж окремих підрозділів підприємства; 
4) зворотний лізинг; 
5) реалізація окремих видів фінансових вкладень; 
6) рефінансування дебіторської заборгованості. 
Фінансова реструктуризація пов’язана зі зміною структури і 

розмірів власного та позичкового капіталу, а також зі змінами в 
інвестиційній діяльності підприємства. Для цього здійснюються: 

1) реструктуризація заборгованості перед кредиторами; 
2) одержання додаткових кредитів; 
3) збільшення статутного фонду; 
4) заморожування інвестиційних вкладень. 
Фінансова реструктуризація обов’язково повинна супроводжуватися 

реструктуризацією виробництва. 
Найскладнішим видом реструктуризації є корпоративна реструк-

туризація, яка передбачає реорганізацію підприємства, що має на 
меті змінити власника статутного фонду, створення нових юридичних 
осіб та/або нову організаційно-правову форму діяльності. В межах 
такої реструктуризації виконують: 

1) часткову або повну приватизацію; 
2) поділ великих підприємств на частини; 
3) виокремлення з великих підприємств підрозділів, зокрема 

об’єктів соціокультурного побуту та інших непрофільних підрозділів; 
4) приєднання до інших чи злиття з іншими, потужнішими 

підприємствами. 
 

20.2. ФОРМИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Реорганізація підприємства може здійснюватися за такими формами: 
1. Укрупнення підприємства 
 Злиття. 
 Поглинання. 
 Приєднання. 
2. Подрібнення підприємства: 
 Поділ. 
 Виділення. 
3. Без зміни розмірів підприємства: 
 Перетворення. 
Укрупнення підприємства до основних мотивів, що можуть 

спонукати санатора до реорганізації поглинанням, приєднанням чи 
злиттям з підприємством, що перебуває у кризі можна віднести наступні: 
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Тема 20 
ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА 
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

20.1. Сутність трансформації та реструктуризації підприємств 
20.2. Форми реорганізації 
20.3. Очікувані ефекти від реструктуризації підприємств 
 

20.1. СУТНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ФОРМИ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Трансформація підприємства – це спосіб зняття протиріч між 

вимогами ринку та застарілою логікою поведінки підприємства. 
Реструктуризація підприємства – це здійснення організаційно-

господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, 
спрямованих на реорганізацію підприємства, зміну форм власності, 
управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому 
оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкуренто-
спроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та 
задоволенню вимог кредиторів. 

Залежно від характеру застосовуваних заходів розрізняють такі 
форми реструктуризації: 

1) реструктуризація виробництва; 
2) реструктуризація активів; 
3) фінансова реструктуризація; 
4) корпоративна реструктуризація (реорганізація). 
Реструктуризація виробництва передбачає внесення змін до 

організаційної та увиробничо-господарської сфери підприємства з 
метою підвищення його рентабельності та конкурентоспроможності. 
Йдеться насамперед про такі заходи: 

1) зміна керівництва підприємства; 
2) впровадження нових, прогресивних форм та методів управління; 
3) диверсифікація асортименту продукції; 
4) поліпшення якості продукції; 
5) підвищення ефективності маркетингу; 
6) зменшення витрат на виробництво; 
7) скорочення чисельності зайнятих на підприємстві. 
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25. За якої моделі організація уявляється як комплекс домовленостей, 
ролей, значень і тлумачень, створений на основі цінностей, традицій та 
звичаїв? 

а) політичної; б) патерналістської; 
в) конвенціональної; г) конфліктно-ігрової. 
 
26. Метою моделювання є: 
а) зрозуміння складності організацій; 
б) підвищення прибутків підприємства; 
в) спрощення систем поставок; 
г) контроль. 
 
27. Кому належить вислів «Модель можна розглядати як спеціальну 

форму кодування інформації»? 
а) Дж. Кейнсу; б) К. Марксу; 
в) Н. Н. Моісєєву; г) Т. Бернсу. 
 
28. Скільки існує моделей підприємств? 
а) 3; б) 5; 
в) 4; г) 6. 
 
29. На противагу якій моделі була створена бюрократична модель 

підприємства? 
а) органічній; б) політичній; 
в) конвенціональній; г) конфліктно-ігровій. 
 
30. Як у механістичній моделі представляється людина? 
а) як ядро, центр; 
б) як інструмент управління; 
в) як «гвинтик» великого механізму; 
г) як окрема ланка організації. 
 
31. Головними недоліками механістичної організації вважаються: 
а) сильна взаємозалежність підсистем; 
б) громіздкість і неспроможність швидко пристосовуватися до 

зовнішніх змін; 
в) жорстка визначеність зв’язків; 
г) обмеженість ролі окремих членів організації. 
 
32. Що означає слово «pater», від якого походить назва патер-

налістичної моделі підприємства? 
а) багатство; б) батько; 
в) хазяїн, власник; г) дисципліна. 
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б) безперервності управлінського процесу; 
в) організації праці; 
г) планування виробничого процесу. 
 
18. До найважливіших положень підходів Честера Барнарда, 

використовуваних сучасною теорією організації, не належить: 
а) залежність координаційних механізмів (прийняття рішень) від 

сформованих комунікаційних мереж і зв’язків; 
б) організація володіє соціальною відповідальністю; 
в) вибудовування та підтримання ефективної організаційної культури; 
г) створення ефективного бюрократичного апарат. 
 
19. Основоположниками ситуаційного підходу в менеджменті були: 
а) Том Бернс, Джеральд Сталкер; 
б) Джеффрі Пфеффер, Говард Олдріч; 
в) Джеральдом Саланчіком, Джон Фрімен; 
г) Амос Хоулі, Майкл Ханн. 
 
20. У центрі уваги організаційної теорії знаходяться: 
а) окремі індивіди; б) організації; 
в) популяції; г) конгломерати. 
 
21. Хто сформулював ряд характеристик ідеальної бюрократії, 

що відображають її сутність? 
а) Адам Сміт; б) Карл Маркс; 
в) Еміль Дюркгейм; г) Макс Вебер. 
 
22. Метою існування організації за політичної моделі є: 
а) деякий «вищий інтерес»; 
б) створення груп і «партій»; 
в) обмін діяльностями на основі зіткнення різноманітних інтересів; 
г) продуктивність та плідність. 
 
23. Хто сформулював концепцію безперервності управлінського 

процесу, в якому реалізуються наступні взаємопов’язані функції: 
планування, організація, адміністрування, координація та контроль? 

а) Сміт; б) Файоль; 
в) Тейлор; г) Вебер. 
 
24. В основі відносин якої моделі – боротьба за владу, доступ до 

інформації і, водночас, співробітництво і компроміси? 
а) політичної; б) патерналістської; 
в) конвенціональної; г) конфліктно-ігрової. 
 

Економіка підприємства 

Реалізація окремих логістичних цілей забезпечується системою галузевих 
логістичних функцій, а саме: планування виробничої програми; 
планування виробничого процесу; планування використання потужності; 
планування матеріального потоку; внутрішньовиробниче транспор-
тування; виробничий контроль; операційне управління виробництвом; 
екологія виробничих процесів; пакування. 

Діяльність з управління логістичною системою пропонується 
здійснювати на основі загальної схеми управління логістикою, 
наведеної на рис. 11. 
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Рис. 11. Узагальнена схема управління логістичною діяльністю 
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Щодо пріоритетів управління логістичною системою, то для 
кожного підприємства вона є індивідуальною, хоча основні пріоритети 
залишаються. Для промислових підприємств пропонується наступна 
система пріоритетів (табл. 8). 

 
Таблиця 8 

Система пріоритетів в діяльності логістичної системи 
підприємства 

Ранг Сфера чи характеристика % 
1 Надійність постачання 100 
2 Якість матеріалу, що постачається 98 
3 Мінімальна вартість придбання 90 
4 Гнучкість системи 88 
5 Оптимальний рівень запасів 87 
6 Мінімальні витрати на транспорт 82 
7 Мінімальна тривалість постачання 75 
8 Забезпечення можливості зберігання матеріалу 72 
9 Швидкість обробки інформації 68 

10 Мінімальні витрати на страхування 60 

 
Запропонована система пріоритетів базується на наступних основних 

принципах управління, відомих з наукового менеджменту, серед яких: 
цілеспрямованість, відкритість, системність, узгодженість економічних 
інтересів, раціональне поєднання централізації та делегування 
повноважень, орієнтація на синергетичний ефект та зростання 
ефективності, неперервне удосконалення організації діяльності опера-
ційної системи, керованість, поєднання поточних та перспективних 
задач, поєднання прав і обов’язків, науковість управління. 

 
7.3. МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ 

МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ В ЛОГІСТИЧНИХ 
СИСТЕМАХ 

 
Організація управління матеріальними потоками в логістичних 

системах може здійснюватися на основі двох основних моделей – 
так званих «штовхаючої» і «тягнучої систем». Крім того, в останній 
час з’явилася так звана система OPT, що об’єднує ідеї, закладені в 
основу «штовхаючих» та «тягнучих» систем. 

«Штовхаюча система» являє собою спосіб організації виробництва, 
коли предмети праці, що надходять на виробничу ділянку, нею з 
попередньої технологічної ланки не замовляються. Матеріальний 
потік «виштовхується» одержувачу по команді, яка надходить на 
ланку, що передає, з центральної системи управління виробництвом. 
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в) капіталом та землею; 
г) підприємницькими здібностями та землею. 
 
11. Один із найважливіших чинників переходу суспільства від 

аграрного до індустріального, в якому зародилися сучасні промислові 
організації за Емілем Дюркгеймом: 

а) соціологія праці; б) поділ праці; 
в) ієрархічні стосунки; г) спеціалізація виробництва. 
 
12. Раціонально-легальний тип панування, за якого засоби 

створюються для досягнення конкретної мети (раціональність) і 
який заснований на системі правил і процедур, що виконуються 
працівниками (за Вебером) називається: 

а) бюрократія; б) лібералізм; 
в) диктатура; г) демократія. 
 
13. О. Богданов був творцем: 
а) десиденства; б) імперіалізму; 
в) гедонізму; г) емпіріомонізму. 
 
14. Які закони не входили до текстологічних правил О. Богданова? 
а) кон’югації; б) рівноваги; 
в) пропорційності; г) відносності. 
 
15. Фредерік Тейлор, досліджуючи процеси поділу праці особливу 

увагу приділяв: 
а) розподілу дій робітників на окремі рухи; 
б) стосункам між підлеглими та роботодавцями; 
в) відповідній оплаті праці; 
г) контролю за якістю. 
 
16. До основних положень школи наукового управління не належало: 
а) відділ планування, обмірковування і прогнозування від конкретної 

виконавчої діяльності; 
б) використання наукового аналізу для визначення найкращих 

способів досягнення організаційних цілей; 
в) обрання відповідного керівництва для забезпечення стабільних 

умов праці; 
г) забезпечення робітників ресурсами, необхідними для ефективного 

виконання їх власних та організаційних завдань. 
 
17. Взаємопов’язані функції планування, організації, адміністрування, 

координації та контролю реалізуються в концепції Анрі Файоля: 
а) аудиторського контролю; 
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3. Вперше дав науково-теоретичне обґрунтування праці як еконо-
мічного, а частково і соціального явища: 

а) Адам Сміт; б) Карл Маркс; 
в) Еміль Дюркгейм; г) Макс Вебер. 
 
4. Моделі в теорії організаціи належать до категорії: 
а) спрощених; б) змістовно-концептуальних; 
в) практичних; г) математичних. 
 
5. У якій теорії міститься поняття про контроль за робітниками 

та процесами праці як однією з форм експлуатації та обмеження 
прав робітників? 

а) Адама Сміта; б) Карла Маркса; 
в) сучасного менеджменту; г) Макса Вебера. 
 
6. За якої моделі організація представляється як приватний 

випадок людської спільності? 
а) політичної; б) патерналістської; 
в) конвенціональної; г) конфліктно-ігрової. 
 
7. До представників школи «людських відносин» можна віднести? 
а) Мак-Грегора; б) Файоля; 
в) Мэйо; г) Арджиріса. 
 
8. Ідеї Адама Сміта, Карла Маркса, Еміля Дюркгейма належать 

до таких класичних економіко-соціальних джерел теорії організації: 
а) загальнометодологічні наукові та керівні теорії; 
б) класичні соціологічні та економічні впливи; 
в) теорії та концепції менеджменту; 
г) політекономічні впливи старої школи. 
 
9. Головним джерелом теорії організації вважається праця 

А. Сміта: 
а) «Суспільний поділ праці»; 
б) «Капітал»; 
в) «Принципи наукового управління»; 
г) «Дослідження про природу та причини багатства народів». 
 
10. Головне положення за теорією Карла Маркса, яке вплинуло 

на розвиток концепції організаційних конфліктів – теорія антаго-
ністичних протиріч між: 

а) працею та капіталом; 
б) працею та підприємницькими здібностями; 
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При цьому ділянка, що отримує, не обов’язково в цей момент 
потребує саме такої кількості переданого ресурсу. 

«Штовхаючі» моделі управління потоками характерні для традиційних 
методів організації виробництва. Можливість їх застосування при 
логістичній організації з’явилася у зв’язку з масовим поширенням 
обчислювальної техніки. Ці системи дозволили погоджувати й 
оперативно коригувати плани й дії підрозділів підприємства з 
урахуванням змін у реальному часі, забезпечувати поточне регулювання 
та контроль запасів. У сучасних, розвинених варіантах «штовхаючих» 
систем вирішуються також задачі прогнозування методами імітаційного 
моделювання та іншими методами дослідження операцій. 

«Штовхаючі» системи спроможні з’єднати виробничий механізм 
у єдине ціле, але мають природні межі можливостей. Параметри 
матеріального потоку, що виштовхується ділянкою, оптимальні лише в 
тій мірі, наскільки управляюча система у змозі врахувати чинники, 
що впливають на виробничу ситуацію на ділянці. Проте, чим більше 
чинників на численних ділянках підприємства повинна враховувати 
керуюча система, тим досконаліше має бути її програмне, інформаційне, 
технічне забезпечення, складніше з ним працювати. 

«Тягнуча система» заснована на принципово іншому засобі 
управління матеріальним потоком. Це система організації виробництва, 
в якій деталі й напівфабрикати подаються з попередньої на наступну 
технологічну операцію лише при необхідності. Центральна система 
управління не втручається просування матеріалів по підприємству, 
не встановлює для них поточних виробничих завдань. Виробнича 
програма кожної технологічної ланки визначається розміром замовлення 
наступної ланки, а центральна система управління ставить задачу 
лише кінцевій ланці технологічного ланцюга. 

«Тягнучі» системи характерні для сучасного, високоавтоматизованого 
безперервного виробництва, що діють у ринкових, в умовах, що 
постійно і непрогнозовано змінюються. 

На практиці реалізовані різноманітні варіанти обох цих систем. 
«Штовхаючі» системи відомі за назвою MRP (Materials Requirements 
Planning – планування матеріальних потреб) та MRP-2 (Manufacture 
Resources Planning – планування виробничих ресурсів). Вони 
характеризуються високим рівнем автоматизації та централізації 
управління. Методики управління, що складають їх основу, 
застосовуються вже давно, але розвиток комп’ютерної техніки дав 
можливість об’єднати їх у динамічну систему зі зворотним зв’язком, 
що дозволяє проводити моделювання виробничого процесу для 
оптимального розподілу ресурсів. 

Відправною точкою в плануванні при застосуванні «штовхаючих» 
систем є бізнес-план підприємства, розроблений на тривалий термін, а 
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кінцевої – виробничий графік закупівель, постачань і завантаження 
ресурсів із точністю до тижнів і днів, рідше – годин і хвилин. 
Система планування MRP-2 являє собою процес «перетворення» 
бізнес-плану у виробничий графік, що складається з описаних нижче 
основних етапів. 

До тягнучих внутрішньовиробничих логістичних систем відносять 
систему «Канбан» (у перекладі з японського – «картка»), розроблену і 
вперше у світі реалізовану фірмою TOYOTA MOTOR COMPANY 
(Японія) в кінці 60-х – на початку 70-х років. 

Система «Канбан» не потребує тотальної комп’ютеризації 
виробництва, хоча вона діє лише за умови високої дисципліни постачань 
вузького кола партнерів, а також високої відповідальності персоналу, 
тому що централізоване регулювання логістичного процесу обмежено. 

Після створення логістичної стратегії та визначення принципів 
організації виробництва створюється (або змінюється на основі 
логістичного підходу існуюча) система управління. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 7 

«МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
І ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА» 

 
Питання для обговорення: 

1. Що належить до матеріально-технічного забезпечення під-
приємства? 

2. Які завдання виконує матеріально-технічне забезпечення? 
3. Що являє собою виробнича логістика? 
4. Поясніть функціональні завдання виробничої логістики. 
5. Які переваги і недоліки двох основних моделей організації 

управління матеріальними потоками в логістичних системах? 
 

Тести 7 
1. Коло постачальників підприємства здебільшого є стабільним, 

особливо при: 
а) масовому виробництві; 
б) серійному виробництві; 
в) одиничному виробництві; 
г) одиничному і серійному виробництвах. 
 
2. Для визначення потреби в сировині й матеріалах застосовуються 

методи: 
а) на основі собівартості; 
б) за оцінкою прибутку; 
в) за фактичними витратами; 
г) на основі виробничої програми. 
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противаг», баланс впливів та ін. Система управління досить жорстко 
централізована, влада делегується тільки зверху вниз. Метою існування 
підприємства є деякий «вищий інтерес», який добре розуміється та 
формулюється керівництвом, хоча не завжди зрозумілий рядовим 
співробітникам. Крім того, в політичних моделях широко 
використовуються, так звані політичні методи управління – вибори, 
договори, створення груп і «партій» тощо. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 19 

«ТЕОРІЇ ТА МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА» 
 

Питання для обговорення: 
1. Ваш опонент стверджує, що менеджеру-практику не треба 

забивати голову теорією організації. Спробуйте довести навпаки. 
2. Чим організація відрізняється від таких соціальних угрупувань 

як сім’я, етнос, натовп? 
3. Назвіть основні «точки дотику» теорії організації та соціології, 

психології, загального менеджменту. 
4. Поясніть, яким чином різні дисципліни розглядають загальні 

управлінські категорії і поняття (за таблицею 1)? 
5. Які ідеї Адама Сміта, Карла Маркса, Еміля Дюркгейма можна 

назвати засновницькими для формування організаційної науки? 
6. Чому Макса Вебера часто називають батьком сучасної теорії 

організації? 
7. Який внесок зробив О. Богданов у формування та розвиток 

організаційної теорії? 
8. Визначте основні лінії звязку між управлінськими концепціями 

Ф. Тейлора, А. Файоля і Ч. Барнарда та організаційною теорією. 
9. У чому сутність «перевороту», який здійснила «школа людських 

відносин» в організаційно-управлінській науці і практиці? 
10. Надайте характеристику та наведіть приклади ефективної 

та неефективної реалізації властивостей системи (відносно до якої-
небудь організації). 

11. Чи існують організації – закриті системи? Обґрунтуйте 
відповідь. 

 
Тести 19 

1. Вивчення теорії організації неможливе без знання: 
а) політології; б) культурології; 
в) мікроекономіки; г) правознавства. 
 
2. Теорія організації в більшій мірі розглядає такі аспекти: 
а) психолого-соціальні; б) технологічні; 
в) структурні; г) технічні. 
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створений на основі цінностей, традицій та звичаїв, а в основі 
відносин – конвенції. Усі люди на підприємстві – носії значень, 
трактувань, міфів та ін. Колеги в процесі спілкування трактують 
висловлене або зроблене іншими колегами по-своєму, роблячи з 
цього певні висновки і відповідно діючи. 

На підприємстві існують певні правила, але діють вони в кожній 
конкретній ситуації в результаті інтерпретацій значень у контекстах 
ухвалюваних рішень. Реальна діяльність членів підприємства – це 
результат їх практичних дій, які інтерпретують правила, стимули, 
дії інших людей (в тому числі і керівництва) і визнають їх чи ні. 

На підприємстві, таким чином, створюється конвенціональне 
поле, де одні члени підприємства чекають від інших дій відповідно до 
домовленостей і інтерпретацій, зумовлених цими домовленостями і 
ролями. 

 
19.9. КОНФЛІКТНО-ІГРОВА МОДЕЛЬ 

 
Конфліктно-ігрова модель підприємства може бути розглянута 

як різновид конвенціонального, але з низкою відмінностей, внесених 
постмодернізмом. Підприємство представляється як механізм спіл-
кування, що регулює взаємодію між членами і підгрупами 
підприємство та обмін діяльностями на основі зіткнення різноманітних 
інтересів у процесі «організаційної гри». На підприємстві, побудованому 
на основі даної моделі, утворюється інтерактивне поле, що 
характеризується високою невизначеністю, невпевненістю, а також 
великою свободою учасників взаємодії. В основі конфліктно-ігрових 
відносин – боротьба за владу, доступ до інформації і, водночас, 
співробітництво і компроміси, зумовлені певними обмеженнями – 
сценаріями, якщо продовжувати ігрові аналогії. 

Члени підприємства – це гравці (за термінологією М. Крозьє – 
«актори»), що діють за завданнями, але правила можуть змінюватись. 
У процесі організаційної гри формується «репертуар» учасників, 
окремих груп і всього підприємства. Гравці (члени підприємства) 
створюють коаліції, конфліктують, домовляються. Керівник такої 
організації нагадує режисера і, частково, сценариста. Результат гри – 
баланс впливів акторів, груп, коаліцій, виражений у фрагментарній 
структурі підприємства і особливостях його взаємодії із зовнішнім 
середовищем. 

 
19.10. ПОЛІТИЧНА МОДЕЛЬ 

 
Політична модель підприємства представляється як своєрідна 

міні-держава з у всіма її атрибутами. На такому підприємстві чітко 
дотримується принцип розділення влади, існує своя система «заборон і 
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3. Комплексна оптимізація транспорту, постачання, збуту, 
складування і складської обробки відбувається на основі принципу: 

а) логістичного планування; 
б) логістичного управління; 
в) логістичної організації; 
г) всі відповіді вірні. 
 
4. Система OPT об’єднує ідеї, закладені в основу: 
а) «штовхаючих» систем; 
б) «коливаючих» систем; 
в) «тягнучих» систем; 
г) «ковзаючих» систем. 
 
5. «Тягнучі» системи характерні для високоавтоматизованого: 
а) безперервного виробництва; 
б) непотокового виробництва; 
в) одиничного виробництва; 
г) всі відповіді вірні. 
 
6. При виборі нових постачальників враховується: 
а) виробнича потужність підприємства-постачальника, якість, ціна 

ресурсів та обладнання; 
б) репутація постачальника, його географічне положення, опе-

ративність поставок; 
в) можливість надання кредиту; 
г) усі відповіді вірні. 
 
7. Завдання матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) підприємства 

полягає в тому, щоб: 
а) за допомогою ринків збуту й прямих постачальників забезпечити 

підприємство всім необхідним для виробництва продукції, виконання 
робіт і надання послуг; 

б) за допомогою посередників знайти ринки збуту для постачання 
туди готової продукції підприємства; 

в) знайти джерела для фінансування інновацій у матеріально-
технічній сфері; 

г) немає вірної відповіді. 
 
8. Для визначення потреби в сировині й матеріалах застосовуються 

такі методи: 
а) метод попередніх витрат; за фактичною собівартістю; 
б) на основі виробничої програми; за фактичними витратами; за 

об’єктивною оцінкою; 
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в) кореляційний метод; за можливими витратами; 
г) метод майбутніх витрат. 
 
9. Логістика – це: 
а) метод обчислення необхідної кількості матеріально-технічних 

ресурсів для підприємства; 
б) галузь економічних знань, що вивчає способи прийняття логічних 

рішень щодо виробничої діяльності підприємства; 
в) концепція управління потоковими процесами на підприємстві; 
г) немає вірної відповіді. 
 
10. Основна ціль виробничої логістики: 
а) визначити необхідну кількість виробничих запасів для без-

перебійного виробництва; 
б) організація виробництва відповідно до замовлень безперервного 

технологічного процесу; 
в) мінімізація запасів товарів та витрат на виробництво; 
г) зниження можливості виникнення браку у виробництві. 
 
11. Функціональні завдання логістики: 
а) безпомилкове виробництво з метою запобігання збільшення 

часу виготовлення та витрат на виправлення браку; 
б) інтеграція внутрішньовиробничих транспортних та вантажно-

пакувальних процесів і засобів виробництва; 
в) мінімізація витрат на транспортно-складські та пакувальні 

процеси всередині виробництва; 
г) усі відповіді вірні. 
 
12. Галузеві логістичні функції: 
а) планування виробничої програми; планування виробничого 

процесу; планування використання потужності; 
б) планування матеріального потоку; внутрішньовиробниче 

транспортування; виробничий контроль; 
в) планування прибутку; внутрішньовиробниче транспортування; 
г) немає правильної відповіді. 
 
13. Організація управління матеріальними потоками в логістичних 

системах може здійснюватися на основі таких моделей: 
а) «ведучої» та «допоміжної»; 
б) «штовхаючої системи» і «тягнучої системи»; 
в) «основної» та «загальновиробничої»; 
г) немає правильної відповіді. 
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що намагається пристосуватися до навколишнього середовища. 
Внутрішні відносини в такому підприємстві будуються на основі 
взаємозалежності і взаємовідповідності. Структури і механізми 
координації формуються і функціонують як самовиникаючі і стихійно 
(гомеостатичні) підтримувані підсистеми. Життєвий цикл органічного 
підприємства відповідає життєвому циклу живого організму: народження, 
юність, зрілість, смерть, тобто підпорядкований природним законо-
мірностям і логіці розвитку. 

На відміну від механістичної, органічна модель припускає, що 
раціональні цілі (продуктивність) – не головні для підприємства. 
Вони – різновиди організаційних потреб, задоволення яких забезпечує 
виживання підприємства в навколишньому середовищі. Незважаючи 
на певне зіставлення цих моделей, обидві вони відображають системний 
підхід у різних варіаціях. І для механістичної, і для органічної моделі 
характерне використання понять «закони» і «закономірності», рамки 
яких достатньо вузькі і рідко дозволяють вийти за свої межі; обидві 
моделі зводять в абсолют поняття цілісності та ієрархічності, обидві 
моделі розглядають відносини підприємства із зовнішнім середовищем 
як детерміністські, причому тільки з боку зовнішнього середовища. 

 
19.7. ПАТЕРНАЛІСТСЬКА МОДЕЛЬ 

 
Назва патерналістскої моделі походить від латинського слова 

pater – батько. 
Підприємство представляється як приватний випадок людської 

спільності, група, об’єднана відносинами «спорідненості». В основі 
її побудови і функціонування – «сімейні» відносини і ієрархія. 
Цільова орієнтація патерналістського підприємства – робота на 
благо сім’ї та її старійшин. Внутрішня структура такої організації 
вибудовується під «голову сім’ї» і відображає характерні особливості 
«сімейних» відносин: достатньо жорстка ієрархія, суміщена з досить 
великою часткою неформальності у відносинах. Розподіл повноважень 
і обов’язків – прерогатива вищої ланки управління (старійшин). 
Така модель характерна не тільки для сімейних фірм у прямому 
розумінні слова, але і для невеликих творчих підприємств і 
підприємств, що знаходяться на ранніх стадіях розвитку. 

 
19.8. КОНВЕНЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ 

 
В основі конвенціональної моделі лежать базові принципи 

символічного інтеракціонізма. Підприємство в ній уявляється як 
комплекс домовленостей (конвенцій), ролей, значень і тлумачень, 
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Заслуговує на увагу думка Н. Н. Моісєєва: «Модель можна 
розглядати як спеціальну форму кодування інформації. На відміну 
від звичайного кодування, коли відома вся початкова інформація і 
ми лише перекладаємо її іншою мовою, моделлю, яку б мову вона 
не використала, кодує і ту інформацію, яку люди раніше не знали. 
Модель містить у собі потенційне знання, яке людина, досліджуючи 
її, може придбати, зробити наочним і використовувати в своїх 
практичних життєвих потребах. Саме цим і зумовлена здатність 
модельного опису» (Моисеев Н. Н. Математика в социальных науках // 
Математические методы в социологическом исследовании. – М. : 
Наука, 1981. – С. 166). 

Моделі в теорії організації належать до категорії змістовно-
концептуальних. З одного боку, вони описують типічні характеристики, 
властиві «чистим» підприємствам. З іншого боку, опис підприємства 
базується на визначеній концепції чи точки зору. Зазначимо, що 
модельний опис підприємств не є класифікаційним підходом, 
оскільки різні типи підприємств можуть базуватися на одній моделі 
і навпаки, організації, одного типу, можуть будуватися за різними 
моделями. Нижче описані основні організаційні моделі. 

Механістична модель являє собою ідеальну бюрократію Макса 
Вебера. Термін «механістична організація» був введений в 60-х рр. 
XX ст. американськими вченими Т. Бернсом та Д. Сталкером (T. Burns, 
G. Stalker) для позначення системно-раціональної організаційної 
моделі на противагу «органічній організації». У загальному вигляді 
підприємство в механістичній моделі представляється як інструмент 
управління, а людина – як «гвинтик» великого механізму. Жорстка 
визначеність зв’язків (механічні приводи та передачі), взаємозалежність 
підсистем, відбудованість ліній управління, ієрархічність – головні 
характеристики цієї моделі. Роль кожного члена суворо обмежена 
його місцем на підприємстві. Механістична модель у класичному 
варіанті потребує від керівництва фірми, насамперед, максимального 
спрощення й стандартизації. Головними недоліками механістичної 
організації вважаються: громіздкість і неспроможність швидко 
пристосовуватися до зовнішніх змін, з якими безпосередньо стикається 
лише невелика частка членів підприємства. 

 
19.6. ОРГАНІЧНА (ПРИРОДНА) МОДЕЛЬ 

 
У межах теорій і концепцій соціальних і соціотехнічних систем 

велика увага приділялася зовнішньому середовищу, і підприємство 
представляється у вигляді органічної моделі. Підприємство в ній 
виступає як соціальний природний організм. Тобто, це жива система, 
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14. Спосіб організації виробництва, коли предмети праці, що 
надходять на виробничу ділянку, нею у попередньої технологічної 
ланки не замовляються – це: 

а) основна модель організації управління матеріальними потоками 
в логістичних системах; 

б) «штовхаюча система» організації управління матеріальними 
потоками в логістичних системах; 

в) «тягнуча система» організації управління матеріальними потоками в 
логістичних системах; 

г) сукупність двох моделей «штовхаючої системи» та «тягнучої 
системи». 

 
15. «Штовхаючі» моделі управління потоками характерні для: 
а) сучасних інноваційних методів організації виробництва; 
б) автоматизованих методів організації виробництва; 
в) авторитарних методів організації виробництва; 
г) традиційних методів організації виробництва. 
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Тема 8 
ПРОГНОЗУВАННЯ ТА 

ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
8.1. Система планів підприємства 
8.2. Етапи та методи планування 
8.3. Поняття, зміст і структура бізнес-плану 
8.4. Економічне прогнозування діяльності підприємства 
 

8.1. СИСТЕМА ПЛАНІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Планування – це процес визначення цілей, які підприємство 
передбачає досягти за певний період, а також засобів, шляхів та 
умов їх досягнення. Воно об’єднує структурні підрозділи підприємства 
загальною метою, надає усім процесам однакову спрямованість і 
скоординованість, що дозволяє найбільш повно і ефективно вико-
ристовувати наявні ресурси, комплексно, якісно і швидко вирішувати 
різноманітні завдання управління. 

Система планів – це сукупність конкретних завдань по ціле-
спрямованому економічному управлінню, що забезпечує пропорційний і 
ефективний розвиток підприємства. 

Фінансове планування – це один з елементів діяльності, пов’язаної з 
управлінням фінансами, складова частина всього народно-госпо-
дарського планування. Об’єктом фінансового планування виступають 
фінансові ресурси, що утворюються в процесі розподілу і пере-
розподілу валового національного продукту, найважливішими серед 
них є прибуток, амортизаційні відрахування, податки, обов’язкові збори 
в цільові фонди та ін. Фінансовий план – це план формування, 
розподілу і використання фінансових ресурсів. Особливість фінансових 
планів полягає в тому, що вони складаються виключно в грошовій 
формі. 

Принципи фінансового планування: 
– наукова обґрунтованість, яка передбачає проведення розрахунків 

фінансових показників на основіпевних методик, з урахуванням 
кращого досвіду; використання засобів обчислювальної техніки, 
економіко-математичних методів, які передбачають багатоваріантність 
розрахунків і вибір оптимального з них; 

Економіка підприємства 

247 
 

19.4.3. Теорія ресурсної залежності 
 
Основні положення теорії ресурсної залежності розроблені 

Джеральдом Саланчіком (Gerald Salancik), а також уже згаданими 
Джеффрі Пфеффер і Говардом Олдріч. У якійсь мірі цю теорію 
можна вважати подальшим розвитком концепції екології популяцій, 
але в напрямі більшої активності та раціональності підприємств. У 
своїх роботах вони сформулювали основні положення теорії ресурсної 
залежності, що зводяться до наступного: 

1. Жодне підприємство не може створити всі необхідні їй 
ресурси і зробити себе самодостатнім. Тому воно бере їх із 
зовнішнього середовища. 

2. Суть взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем 
(підприємствами) – прагнення знизити ресурсну залежність від 
інших і підвищити їх залежність від себе. Ступінь залежності 
підприємства від інших визначається важливістю потрібного ресурсу, 
монополією іншого підприємства на контрольований ресурс і здатністю 
підприємства, що контролює ресурс, розпоряджатися ним. 

3. Баланс підприємства із зовнішнім середовищем досягається 
через свідому адаптацію до її змін і активний вплив менеджерів на 
зовнішнє середовище. 

На відміну від популяційно-екологічної концепції, теорія ресурсної 
залежності припускає, що підприємство саме визначає адекватну 
стратегію взаємодії з іншими підприємствами та впливу на них, 
спрямовану на зниження залежності від інших і підвищення 
передбачуваності зовнішнього середовища. 

 
19.5. МЕХАНІСТИЧНА (БЮРОКРАТИЧНА) МОДЕЛЬ 

 
Моделювання широко використовується в теорії і практиці 

менеджменту. В організаційній теорії моделювання отримало значне 
поширення через значну різноманітність підприємств і теоретико-
методологічних та прикладних організаційних концепцій. Оскільки 
підприємства – це складні та суперечливі утворення, адекватно 
представити їх спільність не дозволяє жодна сучасна концепція чи 
теорія. Тому Моделювання, формалізуючи процес виокремлення 
низки змінних, дозволяє зрозуміти складності підприємств і, певною 
мірою, передбачати вірогідні зміни в їх діяльності. 

Термін «модель» означає спрощений, позбавлений ряду харак-
теристик «аналог-замінювач» реального об’єкту (чи ситуації), який 
за визначених умов відтворює властивості цього об’єкту чи 
ситуації. 
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соціологів Г. Олдріча (Howard Aldrich), Дж. Пфеффер (Jeffrey Pfeffer), 
Дж. Фрімена (John Freeman) і М. Ханна (Michael Hannan). Головним 
джерелом виникнення цієї теорії послужила класична праця 
американського соціоеколога А. Хоулі (Amos Hawley) «Екологія 
людини» Hawley A. Human Ecology. N.Y.: Ronald Press, 1950. Хоча 
деякі автори протиставляють його системного підходу, але він, швидше, 
доповнює його, дозволяючи по-іншому поглянути на функціонування 
організаційної системи в мінливих умовах зовнішнього середовища. 
Тут же коротко, в декількох положеннях, охарактеризуємо суть 
екологічного підходу в теорії організації. У центрі уваги організаційної 
теорії знаходяться не окремі особи та підприємства, а близькі за 
профілем (виробляючих продуктів або послуг) групи підприємств – 
популяції, як підсистеми організаційної екосистеми. Популяції живуть 
і взаємодіють майже за законами живого світу, в процесі розвитку-
еволюції групуються в екологічних нішах, кожна ніша характеризується 
«своїми» ресурсами, споживачами, партнерами, конкурентами, 
регуляторами. 

Зовнішнє середовище є сферою, де підприємства співпрацюють і 
конкурують за обмежені ресурси, і воно відіграє по відношенню до 
підприємства детермінуючу (зумовлює і обмежує) роль. Підприємства 
та їх оточення, таким чином, становлять єдину екосистему. 

Основний принцип взаємовідносин підприємства із зовнішнім 
середовищем – ізоморфізм. Принцип ізоморфізму свідчить, що 
обов’язкова умова виживання та ефективного розвитку підприємства – 
вироблення організаційних форм і структур, ізоморфні (подібних, 
адекватних) тієї екологічної ніші, в якій вона знаходиться. Відповідно, 
різноманітність організаційних форм зумовлена різноманітністю 
організаційних середовищ – екологічних ніш. При цьому підприємство, 
щоб забезпечити ізоморфність, повинно не тільки адекватно 
пристосовуватися до оточення, а й активно впливати на нього. 
Підприємства, що ведуть себе реактивно, не адаптуючись до мінливих 
умов, припинять своє існування, а підприємства, що ведуть себе 
проактивно, і у яких добре розвинені адаптаційні процеси і структури, 
виживуть. Іншими словами, конкуренція зумовлена не стільки 
властивостями самої організації, скільки властивостями зовнішнього 
середовища. 

Менеджери можуть впливати на здатність організації до виживання 
лише незначною мірою (в короткостроковій і середньостроковій 
перспективі). З іншого боку, менеджери можуть і повинні докладати 
зусиль для забезпечення адаптації шляхом ізоморфної діяльності по 
зміні стратегій, структур і дій організації. 
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– єдність фінансових планів полягає в єдності фінансової політики, 
єдиному підході до розподілу валового національного доходу, єдиній 
методології розрахунку фінансових показників та ін.; 

– безперервність, яка означає взаємозв’язок перспективних, 
поточних і оперативних фінансових планів; 

– стабільність, тобто незмінність показників фінансових планів. 
Фінансові плани (баланси доходів і видатків, кошториси, бізнес-

плани, платіжні календарі) складаються окремими підприємствами; 
на рівні міністерств, відомств, державних комітетів, державних 
цільових фондів; у розрізі окремих територій (місцеві бюджети), а 
також на рівні країни в цілому (Державний бюджет України, 
зведений бюджет, зведений баланс фінансових ресурсів). 

За тривалістю дії розрізняють: 
1) перспективні фінансові плани (на період понад 1 рік); 
2) поточні (на 1 рік); 
3) оперативні (на квартал, місяць). 

 
8.2. ЕТАПИ ТА МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ 

 
Процес планування складається із взаємозалежних етапів, здій-

нюється спільно керівництвом підприємства і співробітниками 
маркетингових служб. 

Етапи планування: 
1) аналіз стратегічних проблем; 
2) прогноз майбутніх результатів діяльності; 
3) визначення завдань; 
4) вибір оптимального варіанта розвитку; 
5) виконання складених планів; 
6) розробка планів, що забезпечують удосконалення методів і 

процедур; 
7) мобілізація людських і фінансових ресурсів фірми. 
Планування завжди орієнтується на дані попередніх років з метою 

визначення розвитку підприємства в перспективі. Тому надійність 
планування залежить від точності фактичних показників минулих 
років. 

Сучасний темп зміни і розширення знань є настільки великим, 
що стратегічне планування являється єдиним засобом формального 
прогнозування майбутніх проблем і можливостей. Воно забезпечує 
вищому керівництву засіб створення плану на тривалий термін. 
Стратегічне планування дає також основу для ухвалення рішення. 
Знання того, чого організація хоче досягти, допомагає уточнити 
найбільш доцільні шляхи дій. Формальне планування сприяє зниженню 
ризику при ухваленні рішення. Приймаючи обґрунтовані і систе-
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матизовані планові рішення, керівництво знижує ризик прийняття 
неправильного рішення через помилкову або недостовірну інформацію 
про можливості підприємства або про зовнішню ситуацію. Планування, 
оскільки воно слугує для формулювання встановлених цілей, допомагає 
створити єдність загальної цілі всередині організації. 

Метод планування – це сукупність прийомів і способів вивчення 
економічних процесів і розробки планових завдань стратегії під-
приємства. Планування діяльності підприємства здійснюється за 
допомогою низки методів (табл. 9). 

 
Таблиця 9 

Класифікація методів планування 
Класифікаційні ознаки Методи планування 

Вихідна позиція для розробки 
плану 

 ресурсний (за можливостями) 
 цільовий (за потребами) 

Принципи визначення планових 
показників 

 екстраполяційні 
 інтерполяційні 

Спосіб розрахунку планових 
показників 

 спробно-статистичний (пересічних показників) 
 чинниковий 
 нормативний 

Узгодженість ресурсів і потреб   балансовий 
 матричний 

Варіантність розроблювальних 
планів 

 одноваріантний (інтуїтивний) 
 поліваріантний 
 економіко-математичної оптимізації 

Спосіб виконання розрахункових 
операцій 

 ручний 
 механізований 
 автоматизований 

Форма подання планових 
показників 

 табличний 
 лінійно-графічний 
 логіко-структурний (мережевий) 

 
Ресурсний метод планування базується на врахуванні ринкових 

умов господарювання та наявних ресурсів. 
Цільовий метод базується на визначенні потреб ринку в тих чи 

інших видах товарів, змін споживчого попиту насичення на товари і 
послуги, і використовується в умовах конкурентної боротьби між 
підприємствами. 

Метод екстраполяції на основі динаміки показників минулих 
років, розробляються припущення, що темпи і пропорції, досягнуті 
на момент розробки плану будуть збережені в майбутньому. Цей 
метод використовується на підприємствах, що мають стабільні 
показники діяльності. 

Інтерполятивний метод передбачає зворотній рух – від встановленої 
мети та відповідного кінцевого значення планових показників з 
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претендувати на універсалізм. І, тим не менше, нижче ми розглянемо 
деякі з найбільш популярних сучасних організаційних концепцій. 

 
19.4.1. Ситуаційна концепція 
 
Засновники ситуаційного підходу в менеджменті, вперше звернули 

увагу на зовнішнє оточення підприємства як на динамічну, складну 
і гетерогенну систему. Англійські дослідники Том Бернс і Джеральд 
Сталкер американські вчені Пол Лоуренс і Джей Лорш сформулювали 
головні положення ситуаційної теорії: 

1. Зовнішнє середовище виступає по-різному щодо різних частин 
підприємства. Фрагменти зовнішнього середовища мають різну 
рухливість і складність, і їх вплив на організацію носить ситуаційний 
характер. 

2. Взаємодія підприємства із зовнішнім середовищем трактується 
як нестійка рівновага і еквілібрічний баланс, з чого випливає, що 
стандартні процедури, жорсткі правила, інструкції слабо застосовні 
в умовах високої невизначеності управлінських ситуацій. 

3. Кожна підсистема або підрозділ підприємства по-своєму реагує 
на одні й ті ж самі зовнішні впливи в залежності від виду діяльності, 
технології, структури і факторів зовнішнього середовища. Управління в 
цьому випадку полягає в пошуку оптимальних моделей взаємодії 
кожної підсистеми з її фрагментом оточення та внесення адекватних 
змін у їх діяльність – відповідно до конкретних ситуацій. 

Згідно з ситуаційним підходом сучасне підприємство трактується 
як складна, комплексна і багаторівнева система, що складається з 
підсистем, що забезпечують вирішення різнорідних задач. Ці підсистеми 
розглядаються як досить автономні і виконують різнотипну діяльність, 
що контактують зі своїм фрагментом зовнішнього середовища і 
спираються на певний тип професіоналів і технологію. Для кожної з 
них характерні свої закономірності функціонування. При цьому 
структура підприємства, стан його підсистем, способи досягання 
цілей вважалися залежними від стану і типу фрагментів середовища, з 
якими вони взаємодіяли. Акцент робиться на свідому зміну структури і 
властивостей підприємства у відповідь на вимоги зовнішнього 
середовища. 

 
19.4.2. Концепція «екології популяцій» або організаційна екологія 
 
У менеджменті та організаційній теорії концепція «екології 

популяцій» почала набирати популярність із середини 70-х рр. XX ст., 
коли були опубліковані перші роботи американських організаційних 
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обчисленням проміжних їх величин. Використовується на підприємствах, 
які мають стабільні показники діяльності. 

Спробно-статистичний метод передбачає використання фактичних 
статистичних даних за попередні роки, середніх величин при 
встановленні планових показників. Інтерполятивний та спробно-
статистичний методи використовуються на підприємствах, які 
мають стабільні показники діяльності. 

Чинниковий метод – планові значення показників визначають на 
основі розрахунків впливу найважливіших чинників, що зумовлюють 
зміни цих показників. Застосовується при плануванні ефективності 
виробництва (визначенні можливих темпів зростання продуктивності 
праці, зниження витрат, підвищення рентабельності). 

Нормативний метод – планові показники розраховуються на 
основі прогресивних норм використання ресурсів з урахуванням їх 
змін у результаті впровадження організаційно-технічних заходів у 
плановому періоді (норми витрат паливно-енергетичних ресурсів, 
норми амортизаційних відрахувань, норми забезпечення малоцінними 
і швидкозношуваними предметами, норми виробітку, норми обслу-
говування і т. д.). Використовується на нормованих ділянках 
підприємства. 

Балансовий метод забезпечує узгодженість при плануванні потреб із 
необхідними ресурсами для їх задоволення. Метод використовується 
при розробці балансів для різних видів ресурсів (матеріальні, трудові, 
фінансові). 

Матричний метод являє собою побудову моделей взаємозв’язків 
між виробничими підрозділами та показниками. Використовується 
при плануванні багатофакторних моделей. 

На вибір методу планування впливають такі фактори: 
– складність визначення показника, що планується і його взаємо-

зв’язки з іншими показниками; 
– термін планування (довгостроковий, середньостроковий, коротко-

строковий); 
– забезпеченість вихідною інформацією із зовнішнього середовища 

та використання внутрішніх факторів підприємства; 
– матеріали аналізу відповідних показників у передплановому 

періоді. 
При виборі методів планування враховуються такі вимоги до них: 
 бути адекватними зовнішнім умовам господарювання, особ-

ливостям різних етапів процесу становлення та розвитку ринкових 
відносин; 

 найбільш повно враховувати профіль діяльності об’єкта 
планування та різноманітність у засобах та шляхах досягнення основної 
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від внутрішніх процесів і перетворень. Сучасні теорії, базуються на 
розумінні організації саме як відкритої системи. 

Але поки що не всі висновки та методологічні процедури 
системного підходу застосовуються в сучасній теорії організації. 
Так, однією з базових процедур системної теорії є моделювання, під 
яким розуміється як формалізований, абстрактний опис системи за 
допомогою різних знакових систем (вербальні описи, у вигляді 
економіко-математичних моделей, схем тощо). Але недолік і 
недосконалість формалізованих знакових систем (зокрема, мови), 
не дозволяють адекватно описувати складні явища об’єктивного 
світу, до яких належать організації, а недостатність теоретичних 
знань не дозволяє ці явища пояснювати і моделювати. В реальності 
виявляється, що якась системна модель бізнесу або організації не 
працює, оскільки не враховані ті чи інші фактори (новий конкурент, 
зміна ситуації та ін.). Ця обставина, а також небажання виходити за 
межі «системи», заперечення ситуаційних, прагнення збудувати 
«універсальні» методи, теорії і способи управління організацією 
(що суперечить реальності) істотно обмежує використання багатьох 
аспектів системного підходу в теорії організації. Те ж стосується 
так званих «законів організації», сформульованих частково на основі 
тектологічних закономірностей О. Богданова, частково, на основі 
прямого застосування принципів системного підходу до організаційних 
утворень. Те, що багато авторів називають «законами організації», 
справді, не є законами в загальнонауковому сенсі. Глухий кут, у який 
зайшла організаційна наука, використовуючи системну парадигму, 
до цих пір не подолано. Але ряд соціально-філософських концепцій, 
що виникли й одержали особливе визнання в останній третині XX ст., 
дозволили, принаймні, намітити шляхи подолання теоретико-мето-
дологічної кризи, в якій опинилася організаційно-управлінська наука. 

 
19.4. СУЧАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТЕОРІЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ 

 
Говорячи про сучасні організаційні теорії і концепції, ми маємо 

на увазі ті з них, які активно використовуються нині в різних 
дослідницьких проектах, а також у практиці роботи організаційних 
консультантів. Знову ж таки, слід зауважити – жодна з цих теорій 
не претендує на повноту і універсальність. Більше того, нині, на 
початку XXI ст., після позачергових і дещо невдалих спроб 
марксистської, менеджерської та системно-кібернетичної теорій 
пояснити суть організацій, організаційних відносин і принципи 
функціонування організацій в соціумі, ні одна з існуючих соціально-
філософських та управлінських концепцій і парадигм не може 
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підприємницької мети – збільшення прибутку та соціального захисту 
членів трудового колективу; 

 відрізнятися в залежності від виду розроблюваного плану. 
 
8.3. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І СТРУКТУРА БІЗНЕС-ПЛАНУ 

 
Бізнес-план – це документ, що містить короткий, точний і 

зрозумілий опис передбачуваної підприємницької діяльності, необхідний 
при розгляді великої кількості різних ситуацій, що дозволяє вибрати 
найбільш раціональні рішення і визначити засоби для їхньої реалізації. 

Бізнес-план розробляється як для нового підприємства, що 
тільки створилось, так і для діючих підприємств на черговому етапі 
їхнього розвитку. 

Для починаючого підприємця бізнес-план є документом, що 
дозволяє привернути увагу інвесторів. Рівень складеного бізнес-
плану показує надійність і серйозність підприємця і його справи. 
Він часто готується до переговорів між підприємцем і можливими 
інвесторами (наприклад, банками). Особливо необхідний бізнес-
план при веденні переговорів з іноземними фірмами. 

З одного боку, бізнес-плани можуть входити до складу інвес-
тиційного проекту, будучи документами, що містять плани розробки і 
реалізації окремих частин інвестиційного проекту. З іншого боку, 
може бути розроблений бізнес-план підприємства, що включає в себе 
заплановані результати проекту. Такий бізнес-план розробляється тоді, 
наприклад, коли інвестиційний проект реалізується на діючому 
підприємстві і передбачає його розвиток. У цьому випадку інвес-
тиційний проект може бути включений у бізнес-план підприємства, 
і він регулює порядок використання власних і позичкових фінансових 
засобів у рамках інвестиційного проекту. 

І нарешті, для підприємств, створених під визначений інвестиційний 
проект, бізнес-план є планом реалізації проекту, а іноді (особливо в 
сфері малого бізнесу) може і замінити інвестиційний проект. Таким 
чином, поняття «бізнес-план» та «інвестиційний проект» є близькими 
за структурою. 

Бізнес-план оформляється відповідно до вимог потенційних інвесторів 
і партнерів по бізнесу. Він містить низку обов’язкових розділів, а 
наведені показники в них повинні бути достовірними, обґрунтованими, 
базуватися на документах і розрахунках. Обсяг бізнес-плану залежить 
від специфіки проекту і не перевищує 50 сторінок. Структура бізнес-
плану залежить від конкретних цілей, задач і об’єкта підприємництва. 

Основними задачами бізнес-планування є: 
 обґрунтування економічної доцільності напрямків розвитку 

об’єкта підприємництва; 
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Нині сформульований Беннісом прогноз щодо тенденцій розвитку 
сучасних організацій починає збуватися, і сучасна теорія організації 
враховує це. 

Концепція «людських відносин» не спростовує методів раціо-
налізації виробництва, а гуманізує їх. Роботи представників школи 
людських відносин змінили обличчя сучасної організації, надавши 
їй людський вигляд, ряд положень (наприклад, про мотивацію і 
задоволеність працівників) зберігають принципове значення для 
сучасної організації. У будь-якому випадку пошуки можливостей 
синтезу концепцій класичної та гуманістичної шкіл визначили весь 
подальший розвиток теорій організації. 

 
19.3.5. Системний підхід 
 
Системний підхід став фактично тим інструментом, який дозволяє 

створити сучасну теорію організації. Говорячи про розвиток системного 
підходу, можна виділити 2 основних етапи. Перший етап пов’язаний з 
успіхами природничих наук на рубежі XIX-XX ст. Саме в цей час 
А. Богданов створив свою тектологію, яку вважають однією з найбільш 
ранніх варіантів «загальної теорії систем», що багато в чому 
передбачає варіанти системних концепцій Людвіга фон Берталанфі, 
Кеннета Боулдінга, Норберта Вінера і Вільяма Ешбі. Другий етап – 
50-60-ті роки. XX ст., черговий тріумф точних наук (ядерна фізика, 
кібернетика, космос) і створення «загальної теорії систем». 

В основі системного підходу лежить поняття «система». Сутність і 
різноманіття уявлень про управління, побудованого на системному 
підході, визначається тим, що розуміється під системою і що 
приймається як елементи цієї системи. У варіанті системного підходу, 
що бере початок від австрійського фізіолога Людвіга фон Берталанфі 
(Ludwig von Bertalanffy, 1901-1972) під системою розуміється сукупність 
взаємопов’язаних елементів, що являє собою цілісне утворення або 
володіє властивістю цілісності. Цілісним вважається таке утворення, 
що володіє новими системними властивостями, відсутніми в складових 
її елементах. 

У системному підході використовують поняття «відкритої» 
та «закритої» системи. Закриті системи в управлінській версії 
системного підходу існують лише як предмет досліджень, оскільки 
в реальному житті таких систем майже немає. Закрита система 
повністю автономна, вона не взаємодіє з навколишнім середовищем 
і не залежить від неї. У ранніх організаційних і управлінських 
концепціях (Ф. Тейлор, А. Файоль та ін.) організація розглядалася 
саме як закрита система. Передбачалося, що оточення – це стабільна і 
передбачувана даність, а ефективність організації залежить тільки 
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що не тільки не сприяє зростанню продуктивності праці, а й прямо 
загрожує йому. Багато сучасних організації на Заході стали в рамках 
цього руху перебудовувати робочі процеси, створювати робочі 
міжфункціональні команди, вводити горизонтальну і вертикальну 
ротацію персоналу з тим, щоб знизити негативний ефект високої 
спеціалізації.  

Ще один представник школи – Кріс Арджиріс (Chris Argyris, 1923) 
вивчав вплив організаційної структури на поведінку працівників. 
Поведінка цікавила його, перш за все, завдяки впливу, який 
накладають обмеження на розвиток членів формальної організації. 
Арджиріс вважав, що багато організаційних форм не забезпечують 
розвитку людей, що вступають в організацію. Це породжує з боку 
персоналу внутрішню напруженість, що провокує такі дії, як 
відсутність, плинність, апатію. Для вирішення цих проблем потрібне 
ретельне опрацювання всієї організаційної системи і усунення факторів, 
що заважають індивідуальному розвитку сопрацівників. Важливим 
наслідком концепції Арджиріса для теорії організації є те, що він 
поставив питання про необхідність постійного і прогнозованого 
розвитку організації. З Арджиріса фактично почався розвиток концепції 
організації, що навчається та організаційного навчання, якому ми 
присвятимо окремий параграф у цій книзі. 

Сучасний представник школи Уоррен Бенніс (Warren Bennis) 
раніше багатьох теоретиків почав говорити про занепад бюрократії. 
Він вважав, що бюрократія буде відмирати і грати все меншу роль в 
організації в міру того, як менеджери побачать свою нездатність 
впоратися з напруженістю, конфліктами і протиріччям між органі-
заційними та індивідуальними цілями. Крім того, занепад бюрократії зі 
сцени зумовлений науково-технічною революцією, яка вимагає високої 
адаптивності та гнучкості, яких бюрократія позбавлена. На думку 
Бенніса, життя організації на рубежі XX-XXI ст. буде визначатися 
наступним: 

1. Зовнішнє середовище буде визначатися стрімкими техноло-
гічними змінами, і характеризуватися високою нестабільністю. 

2. Більш високий загальний рівень освіти визначатиме прагнення 
людей до більшої усвідомленості праці і залученості в управління, а 
також більшої самостійності і автономності в поведінці. 

3. Цілі і завдання будуть носити більш складний технічний 
характер, який буде прогнозувати працю; з’явиться потреба в групах 
фахівців, що працюють для реалізації конкретних проектів. 

4. Організаційна структура буде більш динамічною, адаптивною 
та органічною. Ці гнучкі структури поступово витіснять бюрократичну 
структуру, розроблену класиками. 
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 розрахунок очікуваних фінансових результатів підприємницької 
діяльності; 

 визначення джерел фінансування реалізації обраної стратегії 
підприємництва; 

 підбір команди працівників, здатних реалізувати бізнес-плани 
тощо. 

Структура бізнес-плану може бути представлена наступними 
розділами: 

1) оглядовий розділ (резюме); 
2) характеристика об’єкта підприємництва; 
3) опис галузі; 
4) аналіз ринку; 
5) організаційний план; 
6) інвестиційний план; 
7) виробничий план; 
8) маркетинговий план; 
9) фінансовий план; 
10) аналіз ризиків; 
11) висновки; 
12) додатки. 
Оглядовий розділ (резюме) один із найбільш важливих розділів 

бізнес-плану. Він є суттю проекту, гранично короткою версією бізнес-
плану і повинен містити основні дані про підприємство, персонал, 
продукцію, ситуації на ринку й у галузі, в аспекті виробництва 
і реалізації продукції, основні цілі якої ставить перед собою 
підприємство, чи фірма-підприємець, фінансові результати, потреба 
і пропоновані умови одержання інвестицій, передбачувані доходи, 
рентабельність, строк окупності. 

Характеристика об’єкта підприємництва. Об’єктом підприєм-
ництва може бути створення нового підприємства, розвиток діючого 
підприємства, або створення нового продукту, чи послуги. 

Характеризуючи діюче підприємство як об’єкт підприємництва, 
подяється інформація про історію його створення, про поточний 
стан, цілі розвитку, організаційну структуру, засновників, персонал, 
досягнення підприємства, його місце на ринку, основних клієнтів і 
партнерів. 

Нове підприємство може бути створене в різних організаційно-
правових формах і з різними формами власності (оренда, придбання 
на торгах, виділення, злиття, придбання частки в інших підприємствах 
та ін.). Повинна бути зазначена специфіка нового підприємства, 
економічні переваги, що одержують виробник і споживач (наприклад, 
зниження собівартості продукції, додаткові послуги й ін.). 
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Опис галузі. Цей розділ вирішує дві основні задачі: 
 вивчення стану і тенденцій розвитку галузі; 
 одержання інформації для прогнозу обсягу виробництва і 

реалізації продукції та послуг підприємства з урахуванням конкуренції. 
Для рішення першої задачі рекомендується провести ретроспек-

тивний аналіз стану галузі й описати можливі тенденції її розвитку, 
описати підприємства галузі та розвиток відповідних виробництв у 
запланованих регіонах збуту продукції, у середині країни і за кордоном. 
Для рішення другої задачі необхідно проаналізувати діяльність 
основних конкурентів. 

Аналіз ринку. Цей розділ особливо важливий, оскільки наступні 
розділи бізнес-плану побудовані на ринкових оцінках, розвивають 
його положення і дозволяють визначити розміри необхідних інвестицій. 
Дослідження й аналіз ринку спрямовані в першу чергу на визначення 
потенційних споживачів продукції чи послуг. Важливо визначити 
пріоритети, якими керуються споживачі при покупці: якість, ціна, 
час і надійність постачання, сервісне обслуговування та ін. Виявлення 
споживачів починається з проведення сегментації ринку (розбивки 
споживачів по мотивації й інших ознаках), визначення розмірів і 
місткості ринку продукції підприємства. Важливо визначити споживачів, 
готових придбати продукцію (чому, скільки і коли), а також 
проаналізувати швидкість твердження продукції на ринку й обґрунтувати 
можливості його подальшого розширення. Дуже важливо оцінити 
позиції конкурентів, їх сильні і слабкі сторони, можливості і загрози. 

Організаційний план розробляється, як правило, при створенні 
нового підприємства. Він містить опис концепції і структури керування 
інвестиційним проектом (чи організаційної структури підприємства). 
До складу цього розділу звичайно включається інформація про правові 
аспекти діяльності підприємства. В розділі подається характеристика 
керівників і основного персоналу, що відповідають за реалізацію 
проекту (вік, освіта, послужний список, кваліфікація). Для діючого 
підприємства й інших об’єктів підприємництва замість цього розділу 
може бути підготовлений розділ «персонал і керування». 

Інвестиційний план розкриває етапи робіт з підготовки підприємства 
до виробництва продукції і послуг. Передвиробнича стадія інвес-
тиційного проекту містить у собі визначені підготовчі роботи: 
організаційний етап, будівельно-монтажні роботи і придбання 
устаткування (чи оренда приміщень і устаткування), розробка технічної 
документації на продукцію, доробка технічної документації. Одночасно 
планується виконання робіт з формування ринку збуту продукції, 
підбору потенційних підрядчиків, висновку договорів на придбання 
сировини, матеріалів і здійсненню їхнього постачання. 
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розвиток організації лежить на вищому керівництві. Основні 
положення організаційної концепції «людських відносин» зводяться 
до наступного: 

1) людина – істота соціальна; 
2) жорсткі формальні рамки класичної організації (владна ієрархія, 

формалізація організаційних процесів і т. д.) не сумісні з природою 
людини; 

3) відповідальність за вирішення проблем індивіда в організації 
лежить на менеджменті. 

Особлива увага приділялася важливості неформальних чинників 
поведінки людей та їх впливу на продуктивність праці. Вивчення 
групових відносин стало важливим чинником оптимізації організаційної 
діяльності. Дослідники виявили, що в організаціях функціонували 
окремі групи, що володіли власними нормами і цілями, які часто не 
співпадали з оголошеними нормами та цілями організації. Ці соціальні 
групи, що утворюються в кінцевому підсумку внаслідок існуючого 
поділу праці, володіли достатньою самостійністю, щоб явно або 
приховано відстоювати свої групові цілі. 

Ще один видатний представник школи «людських відносин», 
Дуглас Мак-Грегор (Douglas McGregor, 1906-1964) вважав, що головне 
в організації – це необхідність інтеграції організаційних цілей і 
цілей індивіда в організації, і що тільки спільними зусиллями 
менеджменту і рядових працівників ці цілі можуть бути зближені. 
Він сформулював два домінуючих ставлення до працівників на 
виконавчому рівні. Система уявлень менеджменту про працівників, 
позначена Мак-Грегором як теорія X, багато в чому співпадає з 
поглядом на виконавців у класичних теоріях менеджменту: людина 
ледача, вимагає примусу до роботи і постійного контролю. Теорія Y 
відображає гуманізм концепції «людських відносин», розглядаючи 
індивіда як творчу особистість, якій властиво прагнення ставити 
перед собою нові цілі і своїми зусиллями, працею домагатися їх без 
будь-якого примусу і контролю ззовні. Погляди Мак-Грегора 
зіграли важливу роль не тільки в розвитку теорій мотивації, але і 
загострили увагу менеджменту на необхідності зусиль з підвищення 
задоволеності працівників, а також на формування розгорнутої 
системи соціальних цілей організації. 

У 60-70-х рр. XX ст. представником школи «людських відносин» 
Фредеріка Герцберга (Frederick Hertzberg) у зв’язку із захопленням 
теоретиків і практиків менеджменту ідеями вузької спеціалізації 
було обґрунтовано так званий «рух за укрупнення робочих завдань і 
збагачення процесу праці». Герцберг та інші представники школи 
довели, що зі збільшенням спеціалізації зростає відчуження працівників, 
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19.3.3. Теорія менеджменту Честера Барнарда 
 
Честер Барнард (Chester Barnard, 1887-1961) – американський 

дослідник, автор книги «Функції керівника» (1938), в якій він дав 
визначення формальної організації, її складових елементів і їх 
призначення, а також виділив суб’єктивні та об’єктивні аспекти 
такого механізму організаційної координації, як влада. Барнард 
відносив до функцій менеджерів розробку найбільш ефективних шляхів 
підтримки життєздатності організації (зокрема, методів прийняття 
рішень і вибудовування систем комунікації всередині організації). 
Барнард підкреслював важливість створення «організаційної моралі» 
як чинника, що протистоїть відцентровим силам індивідуальних 
інтересів і мотивів працюючих на підприємстві людей, заклавши, 
таким чином, основи концепції організаційної культури. 

Барнард створив нову теорію організаційної структури, фокусу-
ючись на організації як комунікаційній системі або системі тривалих 
взаємодій між працівниками. Він вважається одним із найбільш 
відомих представників системного підходу в управлінні та теорії 
організації – школи соціальних систем. Але, по суті, організаційні 
дослідження Барнарда за часом випередили появу власне системної 
теорії в тому вигляді, в якому її сформулювали Берталанфі, Боулдінга 
і ін. Тому Барнард розглядається як один зі «стовпів» сучасної теорії 
організації. 

 
19.3.4. Організаційний гуманізм. Концепція «людських відносин» 
 
У 30-ті роки XX ст. класичні підходи до управління піддаються 

критиці, що посилюється, основним мотивом якої виступає вимога 
гуманізації праці. З’являється концепція «людських відносин», 
представники якої заявляли, що поведінка людей не стабільна і 
раціональна, а залежить від багатьох організаційних і психологічних 
факторів. Виникнення концепції «людських відносин» пов’язують з 
ім’ям австралійсько-американського соціолога Елтона Мейо (Elton 
Mayo, 1880-1949), який провів знамениті Хоторнскі (Hawthorn) 
експерименти. Основний висновок досліджень Мейо зводився до 
того, що вирішальний вплив на зростання продуктивності праці 
робітника роблять не матеріальні, а психологічні та соціальні 
фактори. Критично ставлячись до реалій індустріального суспільства, 
Мейо вважав, що слід будувати нові організаційні відносини, що 
враховують соціальні та психологічні аспекти працьовитої діяльності 
людей і забезпечують працівникам життя, наповнене сенсом. 

Організація повинна бути орієнтована в більшій мірі на людей, 
ніж на виробництво, і відповідальність за нову спрямованість і 
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Виробничий план формується на основі зіставлення результатів 
дослідження й аналізу ринку з виробничими можливостями 
підприємства. Обсяг виробництва продукції у номенклатурному 
розділі прогнозується за наступними періодами: перший рік – по 
кварталах (місяцям), другий рік – по півріччях, наступні роки – в 
цілому за рік. Обсяг реалізації продукції у вартісному вираженні 
прогнозується на основі виробничої програми з урахуванням 
проміжку часу від моменту початку виробництва до моменту перших 
надходжень коштів від реалізації продукції. Рекомендується розрахувати 
три варіанти: оптимістичний, песимістичний і найбільш ймовірний. 
У розділі здійснюється розрахунок витрат виробництва і собівартості 
виробленої продукції. 

Маркетинговий план являє собою план заходів щодо досягнення 
запланованого обсягу продажів і одержанню максимального прибутку 
шляхом задоволення ринкових потреб. При цьому розробляється 
стратегія розвитку підприємства з урахуванням невизначеності ринкової 
ситуації, тенденції зміни технологій, запитів, мотивації споживачів 
та ін. Розробляється комплекс маркетингу, що включає товарну, цінову, 
збутову стратегії і стратегію організації сервісного обслуговування. 

Фінансовий план розробляється з метою визначення ефективності 
пропонованих проектних рішень. Розрахунки проводяться за трьома 
варіантами: оптимістичному, песимістичному і найбільш ймовірному. 
Розходження в прибутку і готівці при різних варіантах свідчать про 
ступінь можливого ризику. 

Звіт про прибутки і збитки відбиває процес формування і змін 
прибутку, і є, власне, прогнозом фінансових результатів. У ньому 
враховуються також різні види оподаткування. 

Баланс грошових витрат і надходжень дозволить оцінити суми, 
які необхідно вкласти в бізнес за періодами, перевірити синхронність 
надходження і витрат коштів, перевірити майбутню ліквідність, 
(здатність вчасно погашати зобов’язання перед кредиторами за рахунок 
засобів, що надходять на розрахунковий рахунок). Прогнозний баланс 
активів і пасивів підприємства складається на початок і кінець 
кожного року і дуже важливий для потенційних інвесторів і кредиторів, 
тому що дозволяє оцінити динаміку нарощування активів. На основі 
складеного балансу виробляється прогноз фінансового стану підприємства 
за роками планового періоду. 

Стратегія фінансування відбиває план одержання фінансових 
засобів для створення чи розвитку підприємства, що показує кількість 
необхідних засобів для реалізації задуманої справи, джерела одержання 
засобів, терміни повернення вкладених коштів і одержання інвесторами 
доходу на них, величину доходу. У даному розділі визначається 
потреба в інвестиціях із вказівкою джерел їхнього покриття, а також 
графік погашення кредиту і сплати відсотків. У розділі також 
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показується чутливість обсягу продажів до змін, рух готівки і 
потреба в ній, результат для інвестора (очікувані прибутки). 

Аналіз ризиків. Цей розділ особливо важливий, оскільки від 
ступеня його розробки залежить довіра потенційних інвесторів, 
кредиторів і партнерів по бізнесу. Тут важлива не стільки точність 
розрахунків, скільки необхідність обліку можливих ризикових ситуацій. 
Враховують як мінімум наступні види ризиків: виробничі, комерційні, 
фінансові і ризики, пов’язані з обставинами нездоланної сили 
(форс-мажор). 

Виробничі ризики пов’язані з порушеннями у виробничому процесі 
чи в процесі постачання сировини, матеріалів, що комплектують 
вироби. Заходами для зниження виробничих ризиків є раціональна 
організація контролю за ходом виробничого процесу і посилення 
впливу на постачальників. Комерційні ризики пов’язані зі змінами в 
реалізації продукції на ринку, наприклад, зі зменшенням розмірів 
ринків, зниженням платоспроможного попиту, появою нових конкурентів 
та ін. Для зниження комерційних ризиків можна запропонувати 
систематичне вивчення ринкової кон’юнктури, проведення відповідної 
цінової політики, утворення мережі сервісного обслуговування, 
формування суспільної думки (public relations), проведення рекламних 
заходів і ін. Фінансові ризики викликані інфляційними процесами, 
неплатежами, коливаннями валютних курсів та іншими причинами. 
Вони знижуються завдяки створенню ефективної системи фінансового 
менеджменту, роботі на умовах передплати й ін. Заходом для 
зниження ризиків, зв’язаних з форс-мажорними обставинами, може 
служити робота підприємства з достатнім запасом фінансової міцності. 
Для зниження загального впливу ризиків необхідно передбачити 
різні види комерційного страхування (страхування майна, транспортних 
перевезень та ін.). Необхідно прогнозувати ризики і по можливості 
розраховувати їх. 

Висновки. У даному розділі робиться висновок про можливість 
реалізації проекту. 

Додатки. У розділі формуються дані, документи, графіки, схеми, 
таблиці, що необхідні для опису і підтвердження інформації, що 
міститься в бізнес-плані, а також прикладаються біографії управлінського 
персоналу, результати дослідження ринку, висновки аудиторів, 
фотографії зразків продукції, плани виробничих площ, договори, 
гарантійні листи і т. д. 

 
8.4. ЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Ефективна діяльність підприємств і фірм в умовах ринкової 
економіки в значній мірі залежить від того, наскільки вірогідно 
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теорії наукового управління. Відлік ері наукового менеджменту поклало 
опублікування Тейлором у 1911 р. книги «Принципи наукового 
управління». Оскільки теорія організації – це, по суті, частина 
сучасної управлінської теорії, то внесок Тейлора в цю науку не 
менш значущий, ніж до менеджменту. Тейлор детально дослідив 
процеси поділу праці, шляхом розподілу дії робітників на окремі 
рухи і виміри часу виконання цих рухів. Результати таких вимірів 
використовувалися пізніше для розробки більш ефективних прийомів 
роботи, що ведуть до підвищення ефективності діяльності організації у 
цілому. Тейлор займався питаннями вертикального поділу праці, 
розглядаючи управлінську діяльність як галузь індустріальної праці, за 
типом інженерного. 

Серед найважливіших принципів наукової організації праці Тейлора 
виділяються такі, як спеціалізація роботи і розподіл відповідальності 
між робітниками і керуючими. Ці принципи покладені в основу 
запропонованої Тейлором функціональної структури організації, 
яка повинна була змінити пануючу тоді лінійну структуру. 

 
19.3.2. Адміністративна теорія Анрі Файоля 
 
Анрі Файоль (Henry Fayol, 1841-1925) – найвідоміший європейський 

теоретик і практик менеджменту, створив концепцію, яка отримала 
назву «Теорія адміністрації». Файоль був фактично продовжувачем 
Тейлора (в сенсі розвитку раціоналістичної теорії управління), але 
якщо підхід Тейлора в основному був націлений на ефективність 
виробництва, то підхід Файоля спрямований на вдосконалення 
управління організацією в цілому. 

Файоль сформулював концепцію безперервності управлінського 
процесу, в якому реалізуються наступні взаємоповязані функції: 
планування, організація, адміністрування, координація та контроль. 
До цих пір всі підручники менеджменту і, значною мірою, практичні 
консультанти, виходять з цієї класичної схеми при аналізі та 
проектуванні сучасних організацій. Файоль довів, що адміністративні 
функції існують на будь-якому рівні організації і їх виконують 
навіть самі робітники, але чим вище рівень управлінської ієрархії, 
тим вища адміністративна відповідальність. Він сформулював вимоги 
до професійної підготовки робітників, майстрів, керівників цехів, 
директорів і вищих керівників. Файоль також вважається одним із 
творців системи принципів обліку людського фактора у виробництві та 
управлінні, а також одним із перших учених, які звернули увагу на 
питання людських відносин у колективі взагалі і між керівниками 
та підлеглими зокрема. Це створило стимул для подальших досліджень 
у сфері взаємин формальної і неформальної підсистем організації. 
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рамках якого О. Богданов створив і розвивав тектологію. Тектологія – 
від грецького tektonikos – будівельний, що будує, що має відношення 
до будівництва. Вихідним положенням Тектології є визнання 
необхідності підходу до вивчення будь-якого явища і процесу з 
точки зору їх організації, тобто відносин усіх частин цілого і відносин 
цього цілого з усіма зовнішніми системами. 

Згідно з О. Богдановим, закони організації систем єдині для 
будь-яких об’єктів, самі різнорідні явища об’єднуються загальними 
структурними зв’язками і закономірностями. При цьому утворюються 
організації в іншому сенсі слова – як комплекси, що володіють 
властивістю синергії, де «ціле більше суми своїх частин». Богданов 
виділив такі типи організаційних систем (централістичні і кістковий), 
організаційні механізми (за аналогією з біологічними регулюючими 
механізмами): кон’югацію (з’єднання), інгресію (входження елементу 
в комплекс або одного комплексу в інший) та дезінгрессію (розпад). 

Тектологію Богданова багато авторів називають основою сучасної 
теорії систем, яка, в свою чергу, стала однією з найвпливовіших 
концепцій у теорії організації. 

Якщо говорити саме про теорії організації, то тектологія має пряме 
відношення до таких аспектів, як будова і розвиток організаційних 
комплексів, стійкість і невизначеність, організаційні кризи і зміни. 
О. Богданов ввів ряд тектологічних правил: пропорційності, рівноваги, 
композиції (кон’югації) та ін., які практично в незмінному трактуванні 
розглядаються представниками теорії організації як загальні 
організаційні закони. Правда, сучасна теорія організації, котра 
пішла від чисто системного підходу, не розглядає ці закони як щось 
універсальне і фундаментальне, але, тим не менше, вклад О. Богданова 
тут незаперечний і ці закони використовуються при розгляді інших, 
більш детермінованих систем. У цілому Богданов був, звичайно, не 
зовсім вільний від марксистських і, частково, більшовицьких, поглядів 
на капіталізм і соціалізм. Він говорив, що для капіталістичних 
організацій (комплексів) більшою мірою характерні руйнівні процеси, 
а для соціалістичних – творчі. Але, як показала історія, саме 
капіталістичні організації виявилися більш адаптивними, ніж 
соціалістичні, у тому числі й через те, що західна організаційна 
наука розвивалася, враховуючи реалії, а не теоретико-ідеологічні 
конструкції. 

 
19.3. ТЕОРІЇ І КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
19.3.1. Науковий менеджмент Фредеріка Тейлора 

 
Фредерік Уинслоу Тейлор (Frederick Winslow Tailor, 1856-1915) – 

американський інженер і дослідник, якого вважають батьком класичної 
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вони передбачають прогноз свого розвитку, на близьку і далеку 
перспективи. 

Прогнозування діяльності підприємств – це оцінка перспектив 
їхнього розвитку на основі аналізу кон’юнктури ринку, зміни ринкових 
умов на майбутній період. Результати прогнозування діяльності 
підприємств враховуються в програмах підприємств з маркетингу, 
при визначенні можливих масштабів реалізації продукції, очікуваних 
змін умов збуту та просування товарів. 

Прогнозування як результат маркетингових досліджень є вихідним 
пунктом організації виробництва й реалізації саме тієї продукції, 
що потрібно споживачеві. 

Основна мета прогнозу – визначити тенденції факторів, що впливають 
на кон’юнктуру ринку. При прогнозуванні виділяють прогнози 
короткострокові – на 1-1,5 роки, середньострокові – на 4-6 років і 
довгострокові – на 10-15 років. 

Головний акцент при короткостроковому прогнозуванні робиться 
на кількісній й якісній оцінці змін обсягу виробництва, попиту та 
пропозиції, рівня конкурентноздатності товару й індексів цін, валютних 
курсів, співвідношень валют і кредитних умов. Тут враховуються 
також тимчасові та випадкові фактори. 

Середньострокове й довгострокове прогнозування ґрунтується 
на системі прогнозів – кон’юнктури ринку, співвідношення попиту 
та пропозиції, обмежень по захисту навколишнього середовища, 
міжнародної торгівлі. 

При середньостроковому й довгостроковому прогнозуванні, як 
правило, не враховують тимчасові й випадкові фактори впливу на 
ринок. Якщо короткострокові прогнози націлені на кількісні оцінки, 
насамперед, рівня цін на ринку, то середньострокові й довгострокові 
прогнози розглядаються як імовірнісні оцінки динаміки зміни цін. 

При прогнозуванні діяльності підприємств стосовно випуску 
продукції виробничого призначення враховується аналіз інвестиційної 
політики в галузях, що споживають відповідні товари, тенденції 
розвитку НТП у цих галузях, а також формування принципово нових 
потреб і способів їхнього кращого задоволення. 

При прогнозуванні діяльності підприємств, що випускають продукцію 
широкого вжитку, звичайно спираються на дані опитувань споживачів 
і продавців товарів. У цьому випадку використовуються такі методи 
вивчення ринку як анкетування, телефонні й персональні інтерв’ю. 

Найбільшу складність представляє прогнозування зовнішньоеко-
номічної діяльності підприємства, що зумовлено високою динамічністю, 
багатофакторним і суперечливим характером формування, а тому й 
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невизначеністю, важкою передбачуваністю зовнішньоекономічних 
зв’язків. 

Тому щодо прогнозування зовнішньоекономічною діяльністю 
підприємства важливо комплексне дослідження цілого ряду приватних 
ринків конкретного товару, виявлення специфічних для кожного й 
загальних для всіх (або групи таких ринків) факторів формування 
кон’юнктури ринку, аналіз взаємозв’язку цих ринків між собою, а 
також синтез приватних прогнозів, облік взаємодії й взаємовпливу в 
рамках світового ринку даного товару. 

Результати прогнозування діяльності підприємств відображаються 
у відповідних розділах їх бізнес-планів. 

Ефективна діяльність підприємств в умовах ринкової економіки 
можлива лише за умови розробки планів розвитку, виробничих 
програм, бізнес-планів. 

Розробка й обґрунтування планів розвитку підприємства здійснюється 
на основі системи прогресивних техніко-економічних норм і нормативів. 

В основу норм беруться техніко-економічні й організаційні умови 
роботи в плановому періоді. 

Техніко-економічні норми й нормативи розробляються за 
наступними основними групами: 

 норми витрат живої праці (норми витрат робочого часу на 
одиницю продукції, норми виробітку продукції в одиницю часу, норми 
обслуговування, нормативи чисельності); 

 норми матеріальних витрат (питомі норми витрат сировини, 
матеріалів, палива, енергії, що комплектують вироби); 

 нормативи використання знарядь праці (нормативи використання 
машин, устаткування, механізмів, споруджень, інструментів); 

 нормативи організації виробничого процесу (тривалість вироб-
ничого циклу, обсяги незавершеного виробництва, запаси сировини, 
матеріалів, палива); 

 норми тривалості освоєння проектних потужностей підприємств, 
що вводять у дію, цехів, агрегатів, установок, виробництв. 

Групи норм і нормативів мають різне призначення. Норми витрат 
живої праці слугують в основному для визначення рівня продуктивності 
праці, використання робочого часу, встановлення розмірів заробітної 
плати. На основі питомих норм витрат матеріальних ресурсів і 
виробничої програми визначається потрібна кількість окремих видів і 
марок матеріальних ресурсів. Нормативи використання знарядь праці 
дозволяють розраховувати рівень використання виробничих потужностей. 
Норми й нормативи служать для визначення витрат виробництва 
(собівартості продукції). 
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Макс Вебер створив одну з найбільш науково-обґрунтованих 
концепцій типів соціальної дії. Вивчаючи історію і особливості 
різних господарських систем, Вебер задавався метою зрозуміти 
сенс, який надає суб’єкт своїй поведінці. Організація – різновид 
соціальної групи з усіма властивими їй рисами і характеристиками, 
тому поведінка людини в організації також є соціальною поведінкою. 
Принаймні, воно зумовлене соціальними чинниками тією ж мірою, 
як поведінка людини в соціумі в цілому. Різний рівень і характер 
цих систем, характерні моделі взаємодії (організація – трудовий 
колектив), накладають відбиток на мотиви і зовнішні прояви 
діяльності. 

Класифікація типів соціальної поведінки, що розглядалася в 
працях М. Вебера, цінна саме з погляду проблем сучасного суспільства, 
характерною межею якого є раціональність і розширення сфери 
цілераціональної поведінки. 

Вебер використав термін «бюрократія», зовсім не вкладаючи в 
нього ніякого негативу. Він вважав її найбільш ефективною формою 
організації, уподібнюючи її відлагодженій машині, в якій кожна 
деталь (працівник) займає своє місце і функціонує при цьому 
максимально точно, швидко і з мінімальними втратами. 

Вебер сформулював низку характеристик ідеальної бюрократії, 
що відображають її сутність. Багато в чому завдяки своїй теорії 
бюрократії Макс Вебер вважається батьком сучасної теорії організації. 
Переважна більшість сучасних державних, муніципальних, освітніх 
і господарських організацій будуються на принципах, які Макс 
Вебер називав принципами «раціональної бюрократії». 

 
19.2.5. Тектологія Олександра Богданова 
 
Олександр Олександрович Богданов (справжнє прізвище – 

Малиновський, 1873-1928) – один із найяскравіших представників 
російської революційної інтелігенції початку XX ст. Він займався 
різними справами, поєднуючи в собі революційний порив та енци-
клопедичність знань – філософією, економікою, медициною; будував з 
більшовиками пролетарську культуру і люто сперечався з Леніним і 
його вірними послідовниками про шляхи побудови пролетарської 
держави. Навіть його загибель у 1928 г. – свідоцтво характеру: 
О. Богданов помер, ставлячи на собі експерименти на створеній ним 
самим же станції переливання крові (на цю «ділянку» його фактично 
заслали більшовики, не знаючи, що, власне, робити з видатним 
пролетарським дисидентом). 

О. Богданов увійшов в історію філософії та соціальної думки як 
творець емпіріомонізма – течії, близької до філософії Е. Маха, в 
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19.2.3. Соціологія Еміля Дюркгейма 
 
Еміль Дюркгейм (Emil Durkheim, 1858-1917) – французький 

соціолог-позитивіст, один із творців сучасної соціологічної теорії. 
У своїй праці «Суспільний поділ праці» (1893) Дюркгейм розглядав 

еволюцію суспільства як результат поглибленого поділу праці, що 
має моральний характер у силу органічної залежності індивідів 
один від одного. Поділ праці розглядався Дюркгеймом як один із 
найважливіших чинників переходу суспільства від аграрного до 
індустріального, в якому, власне, і зародилися сучасні промислові 
організації. Дюркгейм також досліджував поняття спеціалізації та 
ієрархії, пов’язані з поділом праці. 

Дюркгейм запропонував також розділяти формальні і неформальні 
аспекти організації, і з цього підходу фактично виросло те, що 
пізніше назвали «школою людських відносин» і соціотехнічним 
підходом. Сучасна організаційна теорія також приділяє величезну 
увагу питанням організаційної культури, основні компоненти якої 
(у нинішньому розумінні) вивчав Дюркгейм. Він увів поняття 
«механічної» солідарності, характерної для менш розвинених суспільств 
і припускаючої поглинанням індивіда групою, і «органічної» 
солідарності, що виникає завдяки розподілу праці. Людина в процесі 
поділу праці усвідомлює свою залежність від суспільства і тому 
знаходить ряд моральних якостей, що дозволяють йому працювати 
не лише на своє благо, але і на благо інших людей. До цих якостей 
він відносив те, що зараз розглядається як найважливіші компоненти 
корпоративної культури: лояльність, ідеали, свідомість. Дюркгейм 
вважав, що професійні корпорації і організації покликані виконувати 
не лише виробничі, але і морально-культурні функції, виробляти та 
упроваджувати в життя нові форми, які регулювали б відносини 
між людьми і сприяли розвитку особистості. 

Соціологія Еміля Дюркгейма є основою структурно-функціонального 
аналізу, який пізніше розвивали такі відомі дослідники соціальних 
організацій як Т. Парсонс і Р. Мертон. 

 
19.2.4. Теорія бюрократії Макса Вебера 
 
Макс Вебер (Max Weber, 1884-1920) – найбільша фігура в 

німецькій і світовій гуманітарно-соціальній думці XX ст. Впродовж 
тривалого часу концепції Вебера вважалися найбільш серйозною 
альтернативою марксизму. Саме Вебер вперше звернув увагу на 
організацію, як на оптимальний спосіб отримання дешевого і масового 
продукту, незалежно від існуючого в даному суспільстві характеру 
власності на засоби виробництва. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 8 
«ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА» 
 

Питання для обговорення: 
1. Охарактеризуйте систему планів підприємств. 
2. Визначте принципи фінансового планування. 
3. Зробіть класифікацію методів планування. 
4. Які фактори впливають на вибір методу планування? 
5. Визначте поняття, зміст і структуру бізнес-плану. 
 

Тести 8 
1. Яку назву має процес визначення цілей, які підприємство 

передбачає досягти за певний період, а також засобів, шляхів та 
умов їх досягнення? 

а) планування; 
б) контроль; 
в) мотивація. 
 
2. Що належить до принципів фінансового планування? 
а) наукова обґрунтованість; 
б) єдність фінансових планів; 
в) усі відповідні є вірними. 
 
3. Що належить до першого етапу планування? 
а) аналіз стратегічних проблем; 
б) прогноз майбутніх результатів діяльності; 
в) визначення завдань. 
 
4. Який метод планування базується на врахуванні ринкових умов 

господарювання та наявних ресурсів, застосовується при монопольному 
становищі підприємства? 

а) метод планування; 
б) ресурсний метод; 
в) цільовий метод. 
 
5. Який метод використовується для визначення фактичних 

статистичних даних за попередні роки, середніх величин при 
встановленні планових показників? 

а) спробно-статистичний метод; 
б) ресурсний метод; 
в) цільовий метод. 
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6. За яким методом планові показники розраховуються на основі 
прогресивних норм використання ресурсів з урахуванням їх змін у 
результаті впровадження організаційно-технічних заходів у плановому 
періоді? 

а) спробно-статистичний метод; 
б) нормативний метод; 
в) цільовий метод. 
 
7. Який метод являє собою побудову моделей взаємозв’язків між 

виробничими підрозділами та показниками? 
а) спробно-статистичний метод; 
б) матричний метод; 
в) цільовий метод. 
 
8. За яким методом планові значення показників визначають на 

основі розрахунків впливу найважливіших чинників, що обумовлюють 
зміни цих показників? 

а) спробно-статистичний метод; 
б) матричний метод; 
в) чинниковий метод. 
 
9. За яким критерієм методи планування поділяються на ресурсний 

та цільовий? 
а) вихідна позиція для розробки плану; 
б) принципи визначення планових показників; 
в) спосіб розрахунку планових показників. 
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 теорії та концепції менеджменту, підходи якх представлено 
Фредеріком Тейлором, Анрі Файолем і Честером Барнардом; 

 загальнометодологічні наукові та керівні теорії (підходи), 
найважливіші з яких (в плані впливу на теорію організації) – 
системний підхід та організаційний гуманізм. 

 
19.2.1. Політекономія Адама Сміта 
 
Адам Сміт (Adam Smith, 1723-1790) – найвидніший представник 

англійської політекономічної школи, якого вважають поряд з Д. Рікардо 
та У. Петті засновником сучасної політекономії. На працях А. Сміта 
засновано багато сучасних соціально-економічних концепцій. Головним 
джерелом теорії організації вважається праця А. Сміта «Дослідження 
про природу та причини багатства народів», видана в 1776 р. 

А. Сміт вперше зробив науково-теоретичне обґрунтування праці 
як економічного, а частково і соціального явища, увівши поняття 
«поділ праці» в систему інших економічних категорій. Описуючи з 
точки зору поділу праці організацію шпилькової фабрики, А. Сміт 
фактично сформулював основні принципи розвиненої промислової 
структури, які визначили розвиток індустрії на століття вперед. 

Поняття «поділ праці» виступає в ролі одного з базисних 
принципів організації, і є ключовим при розгляді таких проблем 
організаційної теорії, як організаційна структура, організаційна 
динаміка, механізми координації та ін. У Сміта зустрічаються 
важливі думки про розумову та фізичну працю, а також про працю 
взагалі. В працях А. Сміта вперше з’являється поняття «економічної 
людини» – члена організаційної системи, який реалізує себе в 
процесі виробництва та розподілу продуктів цього виробництва. 

 
19.2.2. Теорія капіталу Карла Маркса 
 
Карл Маркс (Karl Marx, 1818-1883) – німецький філософ, економіст, 

соціолог. Він відомий як засновник теорії капіталу, доданої вартості 
і праці як такого ж продукта, як і все те, що виготовляє робочий. 
З точки зору організаційної теорії – це основа усіх моделей 
організаційної ефективності. 

У теорії Маркса міститься поняття про контроль за робітниками 
та процесами праці як однією з форм експлуатації та обмеження 
прав робітників. У сучасній теорії менеджменту і організації контроль 
розглядається як одна з головних функцій управління та коорди-
наційний механізм. 

У К. Маркса cформульовані й інші головні положення, що входять 
у різних варіантах до проблематики теорії організації: інституціоналізація 
групових об’єднань (профспілки), влада, авторитет та ін. 
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Продовж. табл. 19 
Невизначеність зовнішнього 
середовища 

Особистість в організації  
Маркетинг-
менеджмент  

Навчальна організація  Мотивація: психолог. основи  Методи управління  

Організаційна динаміка  
Національно-культурні аспекти 
оргповедінки  

Менеджер  

Організаційна культура: 
сутність, структура, типи  

Неформальна група  Мотивація: управління 

Організаційна структура  Навчання в організації  
Норма управління 
(контролю)  

Організаційне навчання  Організаційна кар’єра  
Оперативне 
управління  

Організаційна проектування  
Організаційна культура: 
поведінчасті аспекти  

Організаційна 
культура: управління і 
розвиток  

Організаційний розвиток  Організаційна роль  
Організаційна 
розвиток  

Організаційні зміни  Поведінка  Персонал  

Організаційні теорії  Поведінчастий маркетинг  
Планування і плани, 
проектування робіт  

Організація як об’єкт 
управління  

Організація як суб’єкт людської 
діяльності  

Організація як процес  

Принципи організації  Згуртованість  Принципи управління  
Професіоналізм як 
організаційна харистика  

Статус робітника  
Повноваження та їх 
делегування  

Поділ праці  
Стиль управління: поведінчасті 
основи  

Стиль управління  

Розмір організації  Стимули  Підприємництво  
Ресурси організації  Теорії організаційної поведінки Теорії управління  

Синергія  
Типи і моделі організаційної 
поведінки  

Продуктивність праці  

Важкість зовнішнього 
середовища  

Задоволеність робітників  Керівництво  

Складність організації  Вміння та навики  Системи менеджменту 

Спеціалізація  Управління поведінками  
Соціальна 
відповідальність  

Типи організацій  Формальна група  Стратегічне мислення  
Формалізація  Цінності  Стратегічне управління  
Функції організації  Людські ресурси  Функції управління  
Цільова підсистема 
організації  

Етичні основи оргповедінки і 
менеджменту  

Структура управління  

 
19.2. КЛАСИЧНІ ЕКОНОМІКО-СОЦІАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА 

ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Усі розглянуті теорії і концепції розподілені на три частини: 
− класичні соціологічні та економічні впливи, представлені ідеями 

Адама Сміта, Карла Маркса, Еміля Дюркгейма, Макса Вебера і 
Олександра Богданова; 
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Тема 9 
ОБҐРУНТУВАННЯ 

ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
9.1. Обґрунтування рішення про збільшення виробничої 

потужності 
9.2. Обґрунтування рішення щодо прийняття додаткового 

замовлення за ціною нижче критичного рівня 
9.3. Обґрунтування рішення «виробляти чи придбати» 
9.4. Обґрунтування виробничої програми з урахуванням 

обмежень на ресурси 
 
9.1. ОБҐРУНТУВАННЯ РІШЕННЯ ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ 

ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ 
 

Оскільки зі збільшенням виробничої потужності відбувається 
зростання суми постійних витрат, слід встановити, чи збільшиться 
прибуток підприємства та зона його безпеки. Порівнюючи варіанти 
до і після збільшення потужності на 20 % (табл. 10), видно, що сума 
постійних витрат зросте на 25 %, а сума прибутку – на 12,5 %. При 
цьому зі збільшенням суми постійних витрат зменшується безпека 
підприємства та збільшується термін окупності постійних витрат на 
0,3 місяця, що не дуже вигідно підприємству. 

 
Таблиця 10 

Порівняльна характеристика збільшення виробничої 
потужності 

Показник Варіант 1 Варіант 2 Зміна, % 

Обсяг виробництва, шт. 500 600 + 20 

Постійні витрати, тис. грн 600 750 + 25 

Змінні витрати на од. продукції, тис. грн 3 3 – 

Ціна, тис. грн 5 5  

Виручка, тис. грн 2500 3000 + 20 

Прибуток, тис. грн 400 450 + 12,5 

Беззбитковий обсяг продажу, шт. 300 375 + 25 

Зона безпеки підприємства, % 40 37,5 – 6,25 

Термін окупності постійних витрат, міс. 7,2 7,5 + 4,16 
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При цьому, визначення параметрів прибутку, беззбиткового обсягу 
продажу, зони безпеки підприємства здійснено за нижчеприведеною 
схемою: 
Прибуток (П) = ВП·(Ц – Зм. витр.) – Пост. витр. = 600·(5 – 3) – 750 = 

= 450 тис. грн; 
Тб = Пост. витр. / (Ц – Зм. витр.) = 750/(5 – 3) = 375 шт; 

ЗБ = (ВП2 – Тб)/ВП2 = (600 – 375)/600 = 37,5 %. 
Кінцеве рішення про збільшення виробничої потужності доцільно 

приймати з урахуванням окупності інвестицій на будівництво додаткових 
приміщень, придбання і модернізацію обладнання, можливості збуту 
продукції, створення нових робочих місць, наявності необхідних 
матеріальних і трудових ресурсів. 

Слід враховувати ефект кривої досвіду (рис. 12), сутність якого 
полягає в тому, що зі збільшенням виробництва та виробничих 
потужностей відбувається поступове зниження змінних витрат у 
зв’язку з підвищенням рівня стандартизації виробничих процесів, 
кваліфікації та професіоналізму кадрів, удосконалення техніки, технології 
та організації виробництва. 

 

 
Рис. 12. Графік ефекту кривої досвіду 

 
Досвід розвинених країн свідчить, що при кожному подвоєнні 

обсягів виробництва продукції новостворена вартість на одиницю 
продукції знижується приблизно на 20-30 %. 

 
9.2. ОБҐРУНТУВАННЯ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ 
ДОДАТКОВОГО ЗАМОВЛЕННЯ ЗА ЦІНОЮ НИЖЧЕ 

КРИТИЧНОГО РІВНЯ 
 

Необхідність прийняття додаткового замовлення за ціною нижче 
собівартості продукції може виникнути при падінні виробництва, 

витрати 

обсяг виробництва  

Економіка підприємства 

233 
 

дозволяє глибше зрозуміти особливості виникнення і розвитку такого 
елементу організаційної системи як організаційна культура, якому 
теоретиками і практиками менеджменту приділяється все більше уваги. 

Понятійно-категорійний апарат сучасної теорії організації остаточно 
ще не сформувався. Багато понять використовуються різноманітними 
управлінськими дисциплінами, надаючи при цьому їм свої змістові 
відтінки. Крім того, різноманітні управлінські дисципліни використовують 
багато термінів у різноманітних контекстах. Наприклад, поняття 
«організаційна культура» в теорії організації розглядається як 
компонент внутрішнього середовища організації, менеджмент розглядає 
організаційну культуру в контексті управління і розвитку, а 
організаційна поведінка – з точки зору особистісно-поведінських 
характеристик і властивостей людей – членів організації. 

Розподіл основних управлінських понять, категорій і змістових 
конструкцій за найбільш близькими дисциплінами приведено в 
табл. 19, з якої видно, що багато управлінських категорій вивчаються в 
різних курсах і те, які поняття і категорії є специфічними для теорії 
організації. Як видно, цілий ряд понять повторюється, але 
розглядаються вони в різних аспектах. Теорія організації у більшій 
мірі розглядає структурні аспекти, організаційна поведінка – психолого-
соціальні, а менеджмент – технологічні. 

 
Таблиця 19 

Розподіл основних понять і категорій управлінських дисциплін  
Теорія організації  Організаційна поведінка Менеджмент  

Бюрократія  Варіативність поведінки людей 
в організації  Адаптивне управління  

Влада як механізм 
координації  Влада як атрибут лідера  Влада як механізм 

управління  

Внутрішнє середовище 
організації  Група (організаційна)  

Бізнес-комунікації 
(організаційні 
комунікації)  

Зовнішнє середовище 
організації  Групова динаміка  Бізнес-процеси  

Горизонтальна організація  Дисципліна  Глобалізація  

Департаменталізація  Ідентифікація робітника  Інжиніринг/реінжині-
ринг 

Децентралізація  Індивідуальні характеристики 
робітників  

Інструменти 
менеджменту  

Життєвий цикл організації  Інтереси особистості  Якість  
Ієрархія як організаційний 
принцип  

Джерело поведінки людей в 
організації  

Ключові фактори 
успіху  

Мінливість зовнішнього 
середовища  Команда  Конкурентні переваги  

Міжорганізаційні відносини  Компетенція робітника  Контроль  
Метафори організації  Конфлікт в організації  Моделі менеджменту  
Механізми координації  Конформізм  Координація  
Моделі організації  Лідерство  Лідерство  
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якщо підприємству не вдалося сформувати портфель замовлень та 
його виробничі потужності використовуються неповністю. Наприклад, 
виробнича потужність підприємства складає 100 тис. шт. виробів, 
ринкова ціна яких складає 200 грн. Постійні та змінні витрати наведено 
у табл. 11 (варіант 1). За цих умов отримано відповідні значення 
собівартості, прибутку, беззбиткового обсягу продажів та зони безпеки 
підприємства. 

 
Таблиця 11 

Оцінка діяльності підприємства 
Показник Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 

Обсяг виробництва, тис. шт. 100 30 50 + 30 
Постійні витрати, тис. грн 7 200 7 200 7 360 
Змінні витрати на од.продукції, грн 90 90 90 
Ціна, грн 200 200 180 
Собівартість, грн 162 330 182 
Прибуток, тис. грн 3 800 – 3 900 440 
Беззбитковий обсяг продажів, шт. 65 454 65 454 75 487 
Зона безпеки підприємства, % 34,5 – 118 5,64 

 
Припустимо, що у зв’язку із втратою ринків збуту портфель 

замовлень зменшився до 30 тис. шт., а постійні та змінні витрати 
лишилися на тому ж рівні (табл. 11, варіант 2). Провівши відповідні 
розрахунки видно, що для досягнення беззбиткового обсягу продажів 
підприємству необхідно збільшити обсяг виробництва продукції на 
118 % або на 35 454 шт. 

Якщо за таких умов підприємство отримає додаткове замовлення 
на випуск продукції, яка потребує дещо іншої технології та відповідно 
додаткових постійних витрат, то менеджери можуть прийняти таке 
замовлення навіть за ціною нижче критичного рівня. Наприклад, 
підприємство отримало замовлення на 50 тис. шт. виробів за ціною 
180 грн. При цьому підприємство має додатково витратити на 
конструкторсько-технологічну підготовку цієї партії продукції 160 тис. 
грн. (табл. 11, варіант 3). Розрахунок показників економічної діяльності 
приведено нижче: 

С = (7 200 + 160)/(30 + 50) + 90 = 182 грн. 
П = 30 000·(200 – 90) + 50 000·(180 – 90) – 7 360 000 = 440 тис. грн. 

Тб = 7 360 000/(187,5 – 90) = 75 487 шт. ЗБ = (80 000 – 
– 75 487)/80 000·100 = 5,64 %. 

Отже, додаткове замовлення дозволяє значно знизити собівартість 
одиниці продукції за рахунок нарощення обсягів виробництва, 
отримавши замість збитку – прибуток. 
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Тема 19 
ТЕОРІЇ ТА МОДЕЛІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
19.1. Теорія організації в системі соціально-управлінських наук 

19.2. Класичні економіко-соціальні джерела теорії організації 
19.2.1. Політекономія Адама Сміта 
19.2.2. Теорія капіталу Карла Маркса 
19.2.3. Соціологія Еміля Дюркгейма 
19.2.4. Теорія бюрократії Макса Вебера 
19.2.5. Тектологія Олександра Богданова 

19.3. Теорії і концепції менеджменту 
19.3.1. Науковий менеджмент Фредеріка Тейлора 
19.3.2. Адміністративна теорія Анрі Файоля 
19.3.3. Теорія менеджменту Честера Барнарда 
19.3.4. Організаційний гуманізм. Концепція «людських 
відносин» 
19.3.5. Системний підхід 

19.4. Сучасні організаційні теорії та концепції 
19.4.1. Ситуаційна концепція 
19.4.2. Концепція «екології популяцій» або організаційна 
екологія 
19.4.3. Теорія ресурсної залежності 

19.5. Механістична (бюрократична) модель 
19.6. Органічна (природна) модель 
19.7. Патерналістська модель 
19.8. Конвенціональна модель 
19.9. Конфліктно-ігрова модель 
19.10. Політична модель 
 

19.1. ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ 
СОЦІАЛЬНО-УПРАВЛІНСЬКИХ НАУК 

 
Теорія організації, з одного боку, вивчає особливі соціальні групи, а 

з іншого – знайомить менеджерів з об’єктом їх майбутньої 
управлінської діяльності. Вивчення теорії організації неможливе без 
знання економічних основ функціонування суспільства, особливо 
таких аспектів, як інституціональна економіка і мікроекономіка, 
економіка організації. Вивчення соціології дозволяє зрозуміти, яке 
місце займають організації серед всієї сукупності соціальних угрупувань 
і яка роль належить організації у соціумі. Знання культурології 
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9.3. ОБҐРУНТУВАННЯ РІШЕННЯ 
«ВИРОБЛЯТИ ЧИ ПРИДБАТИ» 

 
Мінімізації витрат та збільшенню прибутку сприяє оптимізація 

вибору між власним виробництвом та придбанням комплектуючих 
деталей, напівфабрикатів, послуг тощо. 

Наприклад, для ремонту техніки, потрібні відповідні деталі. Якщо 
їх виготовляти власними силами, то постійні витрати на утримання 
обладнання умовно складуть 200 тис. грн/рік, а змінні витрати на 
одиницю продукції – 100 грн. Готові деталі можна придбати за ціною 
150 грн у необмеженій кількості. Отже, необхідно обрати найбільш 
доцільне рішення. Для цього порівняємо витрати за двома варіантами. 

Вартість придбаних деталей можна виразити у такий спосіб: 
В1 = ц·к, 

де  ц – ціна 1 деталі; 
к – кількість деталей на рік. 
Собівартість виробництва деталей буде містити постійні та змінні 

витрати: 
В2 = п + ц·к, 

де  п – постійні витрати. 
Визначимо, за якої потреби в деталях вартість їх придбання та 

виробництва співпаде. 
ц·к= п + ц·к; 

150 к = 200 000 + 100 к; 
50 к = 200 000; 
к = 4 000 шт. 

Отже, за річної потреби у 4 000 шт. витрати на придбання деталей 
співпадуть із собівартістю їх виробництва. За потреби більше 
4000 шт. на рік більш економним є власне виробництво, а за меншої 
потреби для підприємства більш корисно їх придбати. 

Для остаточного прийняття рішення потрібно враховувати такі 
фактори, як потужність підприємства, якість продукції, коливання 
обсягів, створення чи скорочення робочих місць та ін. 

 
9.4. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ 

З УРАХУВАННЯМ ОБМЕЖЕНЬ НА РЕСУРСИ 
 

Завдання вибору оптимального рішення значно ускладнюється, 
якщо потрібно враховувати різні обмеження. Прикладами таких 
обмежень у бізнесі можуть бути: 

а) обсяг реалізації продукції (існують межі попиту на продукцію); 
б) трудові ресурси (загальна кількість або за професіями); 
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13. Рентабельність підприємства – це: 
а) одержуваний підприємством прибуток; 
б) відносна дохідність або прибутковість, що вимірюється у 

відсотках до витрат коштів або капіталу; 
в) відношення прибутку до середньої вартості основних фондів 

та оборотних коштів; 
г) прибуток на 1 грн обсягу реалізованої продукції. 
 
14. Рентабельність окремих видів продукції обчислюється як 

відношення: 
а) прибутку, що включається в ціну виробу, до ціни виробу; 
б) прибутку від операційної діяльності до виручки від реалізації; 
в) прибутку від звичайної діяльності до середньої вартості майна 

підприємства; 
г) прибутку від звичайної діяльності до середньої вартості основних 

фондів підприємства. 
 
15. Рентабельність продукції визначається як співвідношення: 
а) прибутку від звичайної діяльності до обсягу реалізації продукції; 
б) прибутку від операційної діяльності та виручки від реалізації 

(без ПДВ та акцизу); 
в) прибутку від звичайної діяльності та середньої вартості майна 

підприємства; 
г) прибутку від звичайної діяльності та середньої вартості ОФ та 

оборотних коштів. 
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в) матеріальні ресурси (нестача матеріалів для виготовлення 
продукції у необхідній кількості); 

г) нестача фонду робочого часу обладнання тощо. 
Процес прийняття рішень з урахуванням обмежень передбачає 

визначення маржинального прибутку, який дає кожний виріб на 
одиницю обмеженого ресурсу. Перевага надається виробництву тих 
видів продукції, які забезпечують більш високу маржу покриття на 
одиницю обмеженого ресурсу. 

Наприклад, підприємство виготовляє пальта і куртки. Витрати 
тканини обмежені – 25 000 м, постійні витрати – 15 000 грн. Потрібно 
скласти план виробництва, який забезпечить максимальний прибуток. 
Вихідні дані наведено у табл. 12. 

 
Таблиця 12 

Вихідні дані для прану виробництва 
Показник Пальто Куртки Разом 

Питомі змінні витрати, грн 4 800 3 900  
Ціна виробу, грн 7 500 6 000  
Витрати матеріалу на одиницю виробу, м  3 2  
Маржа покриття на одиницю продукції, грн 2 700 2 100  
Маржа покриття на 1 м тканини, грн 900 1 050  
Попит, од 5 000 8 000  
Необхідні витрати тканини, м 15 000 16 000 31 000 
Наявність тканини, м   25 000 

 
Обмежуючим фактором є матеріальні ресурси. Незважаючи на те, 

що пальта мають більш високу маржу покриття на одиницю продукції, 
ніж куртки, з матеріалу, необхідного для виготовлення 2 пальто, 
можна зробити 3 куртки. Оскільки виробництво курток забезпечує 
більшу маржу покриття на 1 м тканини, їх має бути виготовлено 
стільки, скільки потребує попит, а решта тканини буде використана 
на випуск пальто. Прибуток за цим варіантом складе 9 900 тис. грн. 
(табл. 13, варіант 1). 

 
Таблиця 13 

Розрахунок прибутку 
Показник Варіант 1 Варіант 2 

Обсяг виробництва пальто, шт. 3 000 5 000 
Обсяг виробництва курток, шт 8 000 5 000 
Витрати тканини на пальто, м 9 000 15 000 
Витрати тканини на куртки, м 16 000 10 000 
Маржа покриття за пальто, тис. грн 8 100 13 500 
Маржа покриття за куртками, тис. грн 16 800 10 500 
Постійні витрати разом, тис. грн 15 000 15 000 
Прибуток, тис. грн 9 900 9 000 
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б) здійснення господарської діяльності в певному обсязі; 
в) задоволення попиту; 
г) усі відповіді неправильні. 
 
8. Чистий прибуток підприємства відрізняється від прибутку 

від звичайної діяльності на величину: 
а) процентів за довгострокові кредити; 
б) податку на прибуток; 
в) суми надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податку 

на надзвичайний прибуток; 
г) витрат на виконання позареалізаційних операцій. 
 
9. Прибуток від операційної діяльності – це: 
а) виручка від реалізації продукції; 
б) грошове вираження вартості товару; 
в) різниця між обсягом реалізованої продукції у вартісному виразі 

(без ПДВ та акцизу) та її повною собівартістю; 
г) чистий прибуток підприємства. 
 
10. Прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства, 

не може бути використаним на: 
а) розвиток підприємства; 
б) стимулювання праці робітників підприємства; 
в) оплату поточних витрат підприємства; 
г) виплату дивідендів за цінними паперами. 
 
11. З метою підвищення прибутковості підприємству необхідно 

(за умов конкуренції): 
а) підвищити обсяг виробництва продукції та зменшити її собівартість; 
б) підвищувати якість продукції та ціни на неї; 
в) застосовувати нові технології виробництва продукції; 
г) правильно « а» і «б»; 
д) правильно «а» і «в»; 
є) усі відповіді правильні. 
 
12. Рентабельність – це: 
а) частина виручки, що залишається після відшкодування всіх 

витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства; 
б) відносний показник ефективності діяльності підприємства; 
в) різниця між виручкою та прямими витратами; 
г) відношення валових витрат на виробництво до обсягу товарної 

продукції. 
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Варіант 2 передбачає виготовлення максимально можливої кількості 
пальто, але не є більш прибутковим. Отже, виробництво курток є 
більш вигідним шляхом в умовах обмежених матеріальних ресурсів. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 9 

«ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ 
ПІДПРИЄМСТВА» 

 
Питання для обговорення: 

1. Які показники розраховують при обґрунтуванні рішення щодо 
збільшення виробничої потужності? 

2. У чому сутність ефекту кривої досвіду? 
3. Коли може статися необхідність прийняття додаткового 

замовлення за ціною нижче собівартості продукції? Наведіть приклади. 
4. Які обмеження зустрічаються у бізнесі при обґрунтуванні 

виробничої програми? 
5. Назвіть фактори, які доцільно враховувати для прийняття 

рішення «виробляти чи придбати». 
 

Тести 9 
1. Зі збільшенням виробничої потужності відбувається: 
а) збільшення суми постійних витрат; 
б) зменшення суми постійних витрат; 
в) збільшення суми змінних витрат; 
г) зменшення суми змінних витрат. 
 
2. При обґрунтуванні рішення про збільшення виробничої потужності 

слід встановити чи збільшиться: 
а) сума змінних витрат; 
б) прибуток підприємства; 
в) сума постійних витрат; 
г) зона безпеки підприємства. 
 
3. Що відбувається зі знову створеною вартістю при кожному 

подвоєнні виробництва продукції? 
а) жодних змін не відбувається; 
б) знижується приблизно на 20-30 %; 
в) підвищується на 20-30 %; 
г) знижується приблизно на 10-20 %. 
 
4. Процес прийняття рішень з урахуванням обмеженого ресурсу 

передбачає визначення: 
а) чистого прибутку; 
б) маржинального прибутку; 
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г) правильні «б» і «в»; 
д) усі відповіді правильні. 
 
2. Доход підприємства – це виручка: 
а) отримана від реалізації матеріальних цінностей підприємства 

та послуг невиробничого характеру; 
б) підприємства від реалізації продукції, послуг та виконання 

робіт без урахування ПДВ та акцизу; 
в) від реалізації виготовленої підприємством продукції; 
г) усі відповіді правильні. 
 
3. До доходів від позареалізаційних операцій підприємства 

відносяться доходи від: 
а) реалізації нематеріальних активів; 
б) пайової участі в діяльності спільних підприємств; 
в) реалізації наднормованих товарно-матеріальних цінностей; 
г) усі відповіді правильні. 
 
4. Доход, який отримує підприємство від здачі майна в оренду, є 

доходом від: 
а) реалізації продукції, робіт, послуг; 
б) реалізації матеріальних цінностей і майна; 
в) позареалізаційних операцій; 
г) усі відповіді неправильні. 
 
5. Прибуток – це: 
а) виручка від підприємницької діяльності за мінусом матеріальних 

і прирівняних до них витрат; 
б) частина виручки, що залишається після відшкодування витрат 

на виробничу і комерційну діяльність; 
в) виручка від підприємницької діяльності мінус акцизний збір; 
г) доход підприємства. 
 
6. Прибуток як основний результативний показник діяльності 

підприємства характеризує: 
а) винагороду за підприємницьку діяльність; 
б) розмір монопольного доходу; 
в) ефективність використання всього ресурсного потенціалу 

підприємства; 
г) доход, що отримується за сприятливих умов функціонування. 
 
7. Основною умовою одержання підприємством певної суми 

прибутку є: 
а) перевищення доходів над витратами; 
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в) валового прибутку; 
г) собівартості продукції. 
 
5. Мінімізації витрат та збільшенню прибутку сприяє: 
а) висока ціна реалізації продукції; 
б) низька собівартість продукції; 
в) оптимізація вибору між власним виробництвом та придбанням; 
г) усі відповіді вірні. 
 
6. Що не враховується при визначенні кінцевого рішення про 

збільшення виробничої потужності? 
а) окупність інвестицій на побудову додаткових приміщень; 
б) створення нових робочих місць; 
в) можливості збуту продукції; 
г) кваліфікації та професіоналізму кадрів. 
 
7. Що відбувається при додатковому замовленні? 
а) підвищується собівартість одиниці продукції та замість прибутку 

отримується збиток; 
б) значно знижується собівартість одиниці продукції за рахунок 

нарощення обсягів виробництва та замість збитку отримується прибуток; 
в) собівартість одиниці продукції зменшується в два рази за рахунок 

нарощення обсягів виробництва та замість збитку отримується 
прибуток; 

г) немає правильної відповіді. 
 
8. Що не враховується при остаточному прийнятті рішень? 
а) потужність підприємства; 
б) створення чи скорочення робочих місць; 
в) удосконалення техніки, технології; 
г) вірні відповіді а) і б). 
 
9. Оптимізація вибору між власним виробництвом та придбанням 

комплектуючих деталей, напівфабрикатів, послуг сприяє: 
а) максимізації витрат і зменшенню прибутку; 
б) мінімізації витрат та збільшенню прибутку; 
в) оптимізація вибору нічому не сприяє; 
г) немає правильної відповіді. 
 
10. Сутність якого з перелічених ефектів полягає в тому, що зі 

збільшенням виробництва та виробничих потужностей відбувається 
поступове зниження змінних витрат? 

а) ефекту «храповика»; 
б) ефекту «масштабу виробництва»; 
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Продовж. табл. 18 
4. Рентабельність 

власного 
(акціонерного) 
капіталу 

%100⋅=
ВК

Пч
Р  

Пч – чистий прибуток 
підприємства; ВК – сума 
власного капіталу 

Рентабельність продукції 

5. Рентабельність 
продукції %;100⋅=

Ст

Пз
Р  

%100⋅=
Q

Пз
Р  

Ст. – повна собівартість 
товарної реалізованої продукції; 
Q – обсяг реалізованої 
продукції 

6. Рентабельність 
певного вибору %100⋅−=

Сі

СіЦі
Р  

Ці, Сі – відповідно ціна і 
собівартість і-го вибору. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 18 

«ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ» 

 
Питання для обговорення: 

1. Розкрийте економічну сутність доходу підприємства. Наведіть 
два трактування його змісту. 

2. Охарактеризуйте джерела утворення доходу підприємства. 
3. Визначте сутність прибутку підприємства та його види. 
4. Наведіть загальноприйняту практику використання прибутку 

підприємства. 
5. Чи аналогічні поняття «ефективність», «прибутковість», 

«доходність»? 
6. Охарактеризуйте фактори, що впливають на формування 

величини прибутку підприємства. 
7. Визначте основні шляхи підвищення прибутковості підприємства. 
8. Розкрийте економічний зміст рентабельності підприємства. 
9. Наведіть види рентабельності підприємства та розкрийте їх 

економічний зміст. 
10. Чи можна за єдиним критерієм оцінити результативність 

діяльності підприємства? 
 

Тести 18 
1. Доходність підприємства є: 
а) одним із найголовніших показників, що відображають його 

фінансовий стан; 
б) показником, який визначає мету підприємницької діяльності; 
в) показником, який характеризує основний результаті діяльності 

підприємства; 
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в) ефекту «кривої досвіду»; 
г) ефекту «споживання». 
 
11. Що відбувається зі збільшенням виробничої потужності? 
а) зменшення суми постійних витрат; 
б) сума постійних витрат залишається незмінною; 
в) зростання суми постійних витрат; 
г) немає правильної відповіді. 
 
12. Приклади обмежень у бізнесі: 
а) матеріальні ресурси, нестача фонду робочого часу обладнання; 
б) трудові ресурси; 
в) обсяг реалізації продукції; 
г) усі відповіді вірні. 
 
13. Кінцеве рішення про збільшення виробничої потужності 

доцільно приймати: 
а) з підвищенням рівня стандартизації виробничих процесів, 

кваліфікації та професіоналізму кадрів; 
б) з урахуванням окупності інвестицій на побудову додаткових 

приміщень, придбання і модернізацію обладнання; 
в) з удосконаленням техніки, технології та організації виробництва; 
г) вірні відповіді а) і б). 
 
14. У чому полягає сутність ефекту кривої досвіду? 
а) у тому, що зі збільшенням виробництва та виробничих 

потужностей відбувається поступове зниження змінних витрат у 
зв’язку з підвищенням рівня стандартизації виробничих процесів, 
кваліфікації та професіоналізму кадрів, удосконалення техніки, 
технології та організації виробництва; 

б) у тому, що зі зменшенням виробництва та виробничих 
потужностей відбувається поступове зниження змінних витрат у 
зв’язку з підвищенням рівня стандартизації виробничих процесів, 
кваліфікації та професіоналізму кадрів, удосконалення техніки, технології 
та організації виробництва; 

в) у тому, що зі зменшенням виробництва та виробничих потужностей 
відбувається поступове збільшення змінних витрат у зв’язку з 
підвищенням рівня стандартизації виробничих процесів, кваліфікації 
та професіоналізму кадрів, удосконалення техніки, технології та 
організації виробництва; 

г) у тому, що зі збільшенням виробництва та виробничих 
потужностей відбувається поступове збільшення змінних витрат у 
зв’язку з падінням рівня стандартизації виробничих процесів, кваліфікації 
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Фактори, що впливають на прибуток підприємства: 
1. Зовнішні – фактори, які не залежать від волі підприємства. 
− інфляційні процеси; 
− законодавство; 
− політика; 
− науково-технічний та соціальний розвиток регіону; 
− політика оподаткування та ін. 
2. Внутрішні – фактори, які залежать від діяльності окремого 

підприємства. 
2.1. Фактори безпосереднього впливу: 
– обсяг продукції, що випускається; 
– собівартість виробництва; 
– ціна продукції, що реалізується; 
– найменування (асортимент) продукції, що випускається. 
– інші. 
2.2. Фактори опосередкованого впливу: 
– післяпродажний сервіс; 
– збільшення або зниження зносу основних виробничих фондів; 
– реклама; 
– співвідношення власного та залученого капіталу та ін. 
 

18.3. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Рентабельність – це відносний показник прибутковості, що 
характеризує ефективність господарської та фінансової діяльності 
підприємства. Показники рентабельності, які найчастіше розраховуються 
на підприємствах, наведені у табл. 18. 

 
Таблиця 18 

Система показників рентабельності 
Назва 

показника Алгоритм розрахунку Умовні 
позначення 

Рентабельність інвестованих ресурсів 

1. Загальний рівень 
рентабельності 
підприємства 

%;100⋅=
С

Пз
Р  

%100⋅
+

=
ОЗОФ

Пз
Р  

Пз – прибуток; С – загальна 
виробнича собівартість; ОФ – 
середня величина основних 
фондів за рік; ОЗ – середня 
величина оборотних коштів 

2. Рентабельність 
виробничих фондів  %100⋅=

ОФ

Пз
Р  

 

3. Рентабельність 
сукупних активів %100⋅=

А

Пз
Р  

А – середня сума активів 
балансу підприємств; 
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та професіоналізму кадрів, удосконалення техніки, технології та 
організації виробництва. 

 
15. Що передбачає процес прийняття рішень? 
а) визначення маржинального прибутку, який дає кожний виріб 

на одиницю обмеженого ресурсу; 
б) поступове зниження змінних витрат у зв’язку із підвищенням 

рівня стандартизації виробничих процесів; 
в) виготовлення максимально можливої кількості виробів; 
г) немає правильної відповіді. 
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Вв – виробнича собівартість реалізованої продукції; 
АЗ – акцизний збір; 
ПДВ – податок на додану вартість. 
– прибуток від операційної діяльності: 

По = ПВ + ДО – АВ – Вз – ВО, 
де  ДО – інші операційні доходи; 
АВ – адміністративні витрати; 
Вз – витрати на збут; 
ВО – інші операційні витрати. 
2. За порядком розрахунку: 
– прибуток від звичайної діяльності до оподаткування; 

Пзд = По + Дк + Дф + Дін – Вф – Вк – Він, 
де  Дк – доход від участі в капіталі; Дф – інші фінансові доходи; 
Дін – інші доходи; 
Вф – фінансові витрати; 
Вк – втрати від участі в капіталі; 
Він – інші витрати. 
– прибуток від звичайної діяльності: 

ПЗ = Пзд – ПП, 
де  Пзд – прибуток від звичайної діяльності до оподаткування; 
ПП – податок на прибуток. 
– чистий прибуток: 

ЧП = ПЗ = НП – НЗ – ПНП, 
де  НП – надзвичайний прибуток; 

НЗ – надзвичайний прибуток; 
ПНП – податок на надзвичайний прибуток. 
3. За джерелами формування: 
– прибуток від основної (операційної діяльності); 
– прибуток від фінансової діяльності; 
– прибуток від інвестиційної діяльності; 
– інший прибуток. 
4. Залежно від мети визначення: 
− бухгалтерський прибуток; 
− економічний прибуток; 
− прибуток як об’єкт оподаткування. 
5. За методикою оцінки: 
– номінальний прибуток; 
– реальний прибуток. 
6. Залежно від розмірів: 
– мінімальний прибуток; 
– цільовий прибуток; 
– максимальний прибуток. 
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Тема 10 
ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ 

 
10.1. Поняття, класифікація і оцінка основних фондів (ОФ) 
10.2. Знос основних фондів 
10.3. Амортизація необоротних активів підприємства 
10.4. Показники використання основних фондів 
 
10.1. ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ І ОЦІНКА ОСНОВНИХ 

ФОНДІВ (ОФ) 
 

Основні фонди – це засоби праці, які приймають участь у 
виробничому процесі більше 1 року (від дати введення в експлуатацію), 
зберігаючи при цьому свою натурально-речовинну форму, а їх вартість 
переноситься на вартість виготовленої продукції поступово, шляхом 
амортизаційних відрахувань. Виробничі фонди поділяються на основні 
і оборотні. 

У промисловості ОФ складають приблизно 80 %, у національному 
багатстві країни – приблизно 60 %. 

За участю у виробничому процесі ОФ поділяються на основні 
виробничі і основні невиробничі. 

Основні виробничі фонди – це фонди, що приймають безпосередню 
участь у виробничому процесі. Вони поділяються на активні 
(безпосередньо беруть участь у виробничому процесі, завдяки чому 
забезпечується належний обсяг і якість продукції – машини, 
обладнання, транспортні засоби) і пасивні (створюють умови для 
здійснення процесу виробництва – будівлі, споруди). Проте віднесення 
об’єктів до активної чи пасивної частини залежить від специфіки 
галузі. Так, для машинобудування машини і обладнання – активна 
частина. В нафтодобувній промисловості активною частиною є споруди 
(наприклад, свердловини). 

Основні невиробничі фонди – це фонди, що знаходяться на 
балансі підприємства і призначені для обслуговування працівників. 

Облік і оцінка необоротних активів здійснюється в натуральній і 
вартісній грошовій формі. Оцінка матеріальних необоротних активів у 
натуральних показниках використовується для розрахунку виробничих 
потужностей, складання балансів обладнання, для визначення рівня 
його використання та ін. 

Вихідним документом при цьому є паспорти робочих місць, 
устаткування і підприємств у цілому. Вартісна оцінка необоротних 
засобів здійснюється за первісною або переоціненою вартістю. 
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Види доходів підприємства: 
1. За характером отримання: 
а) доходи від звичайної діяльності; 
б) надзвичайні доходи. 
2. За видом діяльності: 
а) доходи від виробничої діяльності; 
б) доходи від посередницької та торговельної діяльності; 
в) доходи від інвестиційної діяльності; 
г) доходи від фінансової діяльності; 
д) доходи від іншої діяльності. 
3. За повнотою та місцем відображення: 
а) бухгалтерські доходи; 
б) приховані доходи. 
Валовий доход – це загальна сума доходу, що отримує 

підприємство від всіх видів діяльності в грошовій, матеріальній і 
нематеріальній формах як на території України, так і за її межами за 
певний проміжок часу. 

Чистий доход – є різницею між доходами від реалізації продукції та 
обов’язковими платежами, що входять до ціни товару. 

Необхідний доход – доход, що дозволяє підприємству фінансувати 
всі заплановані поточні витрати, обов’язкові платежі та отримати 
цільовий прибуток. 

Можливий доход – це доход, що може отримати підприємство 
при наявних виробничих потужностях, можливому обсязі реалізації 
продукції при наявній кон’юнктурі ринку. 

 
18.2. СУТНІСТЬ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО ВИДИ 

 
Прибуток – це частина виручки, що залишається після 

відшкодування всіх витрат на виробничу та комерційну діяльність 
підприємства. Він є основним фінансовим джерелом розвитку 
підприємства, науково-технічного удосконалення його матеріальної 
бази та продукції. 

Прибуток підприємства являє собою основний результативний 
показник діяльності підприємства. 

Види прибутку: 
1. За видом діяльності: 
– прибуток від звичайної (операційної фінансової та інвестиційної 

діяльності); 
– прибуток від надзвичайних подій; 
– валовий прибуток, що визначається за формулою: 

Пв = ВР – ПДВ × АЗ – Вв, 
де ВР – виручка від реалізації продукції підприємства; 
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Первісна вартість – це фактична сума коштів, витрачених на 
придбання (або створення) та введення в дію необоротних активів. 

До первісної вартості необоротних активів включають такі витрати: 
 ціна придбання ОФ; 
 витрати на встановлення, монтаж, налагодження основних 

засобів; 
 реєстраційні збори, державне мито та інші платежі, пов’язані 

з придбанням прав на об’єкт ОФ; 
 витрати на доставку основних засобів; 
 інші (ввізне мито, непрямі податки, страхування ризиків тощо). 
Витрати на сплату відсотків за користування кредитом не 

включаються до первісної вартості необоротних активів, придбаних 
або створених повністю або частково за рахунок позикового капіталу. 

Справедливою вартістю необоротних активів є їх ринкова вартість, 
визначена експертами або фахівцями підприємства. Первісною вартістю 
необоротних активів, що віднесені до статутного капіталу підприємства, 
є погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива 
вартість. 

Наприклад: підприємство А отримало від підприємства Б патент 
на винахід в обмін на акції підприємства А. Вартість патенту – 
10 000 грн, номінальна вартість 1 акції – 0,25 грн, ринкова 1 грн. за 
акцію. Виходячи з цього, первісна вартість придбаного патенту – 
40 000 грн. 

Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює 
справедливій вартості на дату отримання. 

Наприклад, підприємство безоплатно отримало тару, залишкова 
вартість становить 32 000 грн. 

Ринкова вартість тари з урахуванням зносу оцінюється в сумою 
11 300 грн. Витрати підприємства на перевезення цієї тари 600 грн. 
Справедлива вартість тари дорівнює: 

11 300 грн + 600 грн = 11 900 грн. 
Після надходження необоротних активів підприємство може мати 

витрати, пов’язані з їх експлуатацією або поліпшенням їх стану. 
Балансова вартість являє собою на початок розрахункового року, 

за якою ОФ обліковуються на балансі підприємства вона містить 
витрати, пов’язані з поліпшенням стану основних засобів, за рахунок: 

1) впровадження більш ефективного технологічного процесу; 
2) ремонту, реконструкції тощо. 
Ліквідаційна вартість – це сума коштів або вартість інших 

активів, яку підприємство очікує отримати від продажу (ліквідації) 
об’єкта після закінчення терміну його експлуатації за вирахуванням 
витрат, пов’язаних із продажем (ліквідацією). 
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Тема 18 
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ 
РЕЗУЛЬТАТИ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

18.1. Економічна сутність доходу підприємства 
18.2. Сутність прибутку підприємства, його види 
18.3. Рентабельність підприємства 
 

18.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Доход є виручкою підприємства від реалізації продукції, послуг 
та виконання робіт без урахування податку на додану вартість та 
акцизного збору. 

 

 
 

Доходність підприємства є одним із найголовніших показників, 
які відображають його фінансовий стан. Такий показник відображає 
мету підприємницької діяльності. 
 

 

Отримання 
доходів 

свідчить про те, що продукція підприємства знайшла 
свого споживача, що вона відповідає вимогам та попиту 
ринку за ціною, якістю, іншими технічними, функціо-
нальними характеристиками та властивостями 

створює основу для самофінансування підприємства за умови, що їх розмір 
достатній для покриття витрат підприємства з виробництва та реалізації товарів та 
інших видів діяльності, виконання зобов’язань перед бюджетом та утворення 
чистого прибутку 

Доходи підприємства – 
джерело розвитку його діяльності, 

що забезпечує: 

формування прибутку як дже-
рела розширеного відтворення 
діяльності підприємства 

фінансування усіх поточних ви- 
трат, що пов’язані зі здійснен-
ням господарської діяльності 

сплату податкових платежів, що 
пов’язані зі здійсненням діяльності 
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Амортизована вартість – це вартість спрацювання ОФ, яка 
визначається за формулою: 

Вам = Вперв – Влікв, 
де  Вперв – вартість початкова; 

Влікв – вартість ліквідаційна. 
Залишкова вартість – це вартість ОФ, ще не перенесена на 

вартість виготовленої продукції. 
Взал = Вперв – Взносу. 

Відновлена вартість являє собою відтворення в сучасних умовах 
точної копії ОФ з використанням аналогічних матеріалів та 
збереженням всіх експлуатаційних параметрів. 

Розрізняють галузеву, вікову і технологічну структуру ОФ. Галузева 
структура характеризується співвідношенням питомої ваги ОФ різних 
галузей до загальної вартості ОФ в промисловості. Вікова структура – 
це співвідношення різних вікових груп ОФ в їх загальній вартості. 
Технологічна структура показує співвідношення між активною і 
пасивною частинами основних засобів. 

 
10.2. ЗНОС ОСНОВНИХ ФОНДІВ 

 
У процесі використання ОФ зношуються. В економіці розрізняють 

фізичний (матеріальний) і моральний (економічний) знос. Фізичний 
знос – це втрата основними фондами технічних властивостей та 
характеристик, в результаті експлуатації, атмосферних впливів, 
умов збереження. 

Моральний знос – знецінення вартості ОФ до настання повного 
фізичного спрацювання під впливом НТП. Є 2 види морального 
зношення: 

 1-го роду – спричиняє НТП, що проявляється в підвищенні 
продуктивності праці в галузях, що виготовляють основні засоби. 

 2-го роду – це втрата ОФ частини їх вартості в результаті 
появи сучасніших, більш продуктивних ОФ, ліпшої організації 
виробництва. Моральний знос можна усунути шляхом модернізації. 

Економічним мірилом морального зносу служить коефіцієнт 
морального зношення: 

км= (Sп – Sв)/Sп, 
де  км – коефіцієнт морального зносу; 

Sп, Sв – відповідно первісна та відновлена вартість основних фондів; 
Коефіцієнт загального зношення: 

кз= 1 – (1 – кф)·(1 – км), 
де  кз – коефіцієнт загального зносу. 

 

Економіка підприємства 

223 
 

12. До виробничої ціни підприємства відносять: 
а) прибуток; б) витрати; 
в) акцизний збір; г) ПДВ. 
 
13. Суть витратних методів ціноутворення полягає у: 
а) виконані державних замовлень; 
б) розрахунку ціни, виходячи із суми власних витрат підприємства; 
в) мінімізації витрат на власну питому вагу; 
г) немає вірної відповіді. 
 
14. Групування по економічних елементах застосовується до: 
а) об’єму готової продукції; 
б) затрат за певний часовий період; 
в) об’єкту витрат; 
г) немає вірної відповіді. 
 
15. Виробничими накладними називаються витрати, які: 
а) не належать до прямих матеріальних витрат; 
б) включають заробітну плату робітників; 
в) не можуть бути віднесені прямо до певного виду виробу; 
г) стали частиною готової продукції і можуть бути прямо віднесені 

до певного виду виробу. 
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в) можуть зменшитися внаслідок прийняття певних рішень; 
г) не залежать від прийняття того чи іншого рішення. 
 
5. До одноелементних витрат відносять: 
а) витрати сировини; б) витрати на ремонт; 
в) витрати на амортизацію; г) немає вірної відповіді. 
 
6. З метою планування, аналізу операційні витрати поділяються на 
а) маргінальні; б) релевантні; 
в) одноелементні; г) накладні. 
 
7. Собівартість – це: 
а) витрати, пов’язані з вирішенням стратегічних задач та затрат 

на будівництво; 
б) витрати, пов’язані з обслуговуванням; 
в) витрати на виробництво продукції, робіт, послуг; 
г) усі відповіді вірні. 
 
8. Накладні витрати характеризують: 
а) ресурси, використані в основних виробничих процесах; 
б) ресурси, використані в процесах безпосереднього обслуговування 

і управлінні основними процесами; 
в) склад використаних ресурсів у залежності від напрямів і місця 

їх використання; 
г) ресурси, використані в процесах виробництва продукції. 
 
9. До складу адміністративних витрат відносять: 
а) податки і збори; 
б) перевезення і страхування готової продукції; 
в) ремонт; 
г) експлуатація. 
 
10. Обліково-вимірювальна функція ціни призначена для: 
а) вдосконалення організації виробництва і праці; 
б) визначення затрат суспільної праці і затрат виробничих процесів; 
в) балансу між попитом і пропозицію; 
г) здійснення операцій по розподілу доходу підприємства на 

витрати і прибуток. 
 
11. До функції ціни входить: 
а) вимірювальна; б) стимулююча; 
в) розподільча; г) усі відповіді вірні. 
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10.3. АМОРТИЗАЦІЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Амортизація – це поступове перенесення вартості ОФ на 

собівартість виготовленої продукції з метою відшкодування їх 
зносу. Норми амортизації використовуються для розрахунку суми 
амортизаційних відрахувань: 

А = (Sп·Нам)/100 %, 
де  А – сума амортизаційних відрахувань; 

Нам = (Sп – Sв)/(Sп·Тсл)·100 %, 
де  Тсл – термін служби. 

Спрощено норми амортизації розраховуються як величини, обернено 
пропорційні термінам корисної експлуатації окремих видів необоротних 
активів. 

Всі ОФ в Україні при віднесенні амортизаційних відрахувань на 
витрати підприємства поділяються на групи: 

1) будівлі, споруди, передавальні пристрої (норма амортизації – 
2 %); 

2) транспортні засоби, меблі, офісне обладнання, побутові 
електромеханічні прилади, інструменти (10 %); 

3) інші, не включені до 1, 2, 4 груп (6 %); 
4) електронно-обчислювальні машини, програмне забезпечення, 

засоби друку, зчитування, телефони, рації вартістю вище МШП (15 %). 
Можуть бути використані такі методи нарахування амортизації 

необоротних активів: 
1. Прямолінійний. 
2. Зменшення балансового залишку (залишкової вартості) 
3. Прискореного зменшення балансового залишку (залишкової 

вартості). 
4. Суми чисел (кумулятивний). 
5. Виробничий. 
Прямолінійним методом річна сума амортизації визначається 

шляхом ділення вартості, що амортизується, на очікуваний період 
використання об’єкта основних засобів. 

Річна сума амортизації = (первісна вартість – 
– ліквідаційна вартість)/корисний термін використання. 

Наприклад, первісна вартість об’єкта 80 000 грн, термін його 
корисної експлуатації – 5 років. Очікується, що цей об’єкт основних 
засобів буде мати ліквідаційну вартість 10 000 грн. Річна сума амортизації 
об’єкта основних засобів дорівнює: (80 000 – 10 000)/5 = 14 000 грн. 
(табл. 14). 

 



Горлачук В. В., Яненкова І. Г. 

124 
 

Таблиця 14 
Розподіл амортизаційних відрахувань 

Рік 
Залишкова вартість на початок 

періоду, грн 
Сума нарахованої амортизації, 

грн 
1 80 000 14 000
2 66 000 14 000
3 52 000 14 000
4 38 000 14 000
5 24 000 14 000

Сума 10 000 70 000
 
Прямолінійний метод має свої переваги та недоліки. Переваги 

полягають у: простоті розрахунку, рівномірності розподілу суми 
амортизації між обліковими періодами, забезпечується порівняння 
собівартості продукції з доходами від її реалізації. 

Недоліки: не враховується моральне зношування, необхідність 
збільшення витрат на ремонт в останні роки експлуатації об’єкта, 
відмінність виробничої потужності об’єкта основних засобів у різні 
роки його експлуатації. 

Амортизаційні відрахування за методом зменшення балансового 
залишку визначаються за допомогою фіксованого (постійного) відсотка 
від залишкової вартості об’єкта. Норма амортизації в цьому випадку 
розраховується за формулою: 

На t = Нап·((100 – Нап)/100) t-1 %, 
де  t – рік корисної експлуатації об’єкта; 

Нап – підвищена норма амортизації, %. 
Якщо розрахункову величину амортизаційних відрахувань віднести 

до первинної вартості основних фондів, то норми амортизації 
розподіляють за регресивною шкалою. 

За даним методом річні амортизаційні відрахування протягом 
періоду експлуатації постійно зменшуються і в результаті не повністю 
компенсують амортизовану вартість основних фондів. Тому доволі 
часто використовується комбінація методів зменшеного залишку і 
рівномірної амортизації (здійснюється в другій половині терміну 
експлуатації основних фондів). Це дозволяє повністю амортизувати 
їх первинну вартість. 

Наприклад, на підприємстві встановлено певного типу обладнання 
вартістю 100 тис. грн. Списання проводяться в розмірі 20 % від 
балансового залишку. Щорічні амортизаційні відрахування виглядають 
так: 

 
Показники 1-й рік 2-й рік 3-й рік 

Сума відрахувань 20,0 16,0 12,8
Балансовий залишок 80,0 64,0 51,2
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Практичне заняття до теми 17 
«ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА» 

 
Питання для обговорення: 

1. Визначте економічну сутність поточних витрат підприємства, їх 
склад. 

2. Розкрийте економічну сутність собівартості продукції як 
економічної категорії та показника, який характеризує ефективність 
роботи підприємства. 

3. Визначте, які витрати входять до собівартості продукції. 
4. Зробіть порівняння визначення поняття «собівартість» як 

економічної категорії та з точки зору бухгалтерського обліку. 
5. За якими ознаками класифікують витрати, що входять до 

собівартості продукції? 
6. У чому полягає різниця між економічними та бухгалтерськими 

витратами? 
7. Розкрийте особливості та відмінні риси постійних та змінних 

витрат. 
8. Наведіть алгоритм визначення критичного обсягу виробництва 

продукції. 
9. Охарактеризуйте метод визначення собівартості продукції. 
10. Як здійснюється калькуляція собівартості продукції? 

 
Тести 17 

1. За економічним змістом розрізняють такі операційні витрати, як: 
а) амортизаційні відрахування; б) матеріальні; 
в) соціальні; г) усі відповіді вірні. 
2. Найбільш питому вагу в загальних витратах підприємства 

мають: 
а) витрати, пов’язані з інвестиційною діяльністю; 
б) операційні витрати; 
в) витрати, пов’язані з фінансовою діяльністю; 
г) витрати на продукцію. 
 
3. За способом віднесення на окремі види продукції витрати 

бувають: 
а) закінчені; б) незакінчені; 
в) витрати на продукцію; г) прямі. 
 
4. До релевантних належать витрати, які: 
а) відносяться до певного виду продукції; 
б) обчислюють ставку розподілу накладних витрат; 
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За три роки списано 48,8 тис. грн, тобто 18,8 тис. грн – прибуток, 
прихований у витратах виробництва, який повністю звільнений від 
оподаткування і перерахований в амортизаційний фонд. Кошти з 
амортизаційного фонду можуть бути використані для інвестицій. 

За методом прискореного зменшення балансового залишку річна 
сума амортизації визначається як добуток балансового залишку об’єкта 
на початок звітного періоду та норми амортизації, яка обчислюється із 
терміну корисного використання об’єкта і подвоюється. Ліквідаційна 
вартість об’єкта в такому разі не береться до уваги. 

У попередньому прикладі річна норма амортизації обладнання 
становила 20 %, отже, подвійна норма дорівнюватиме 40 %. 

Розрахунок амортизації для кожного року корисної амортизації 
обладнання приведено в табл. 15. 

 
Таблиця 15 

Розрахунок амортизації за роками 
Показники 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік 

Сума відрахувань 40,0 24,0 14,4 8,6 5,2 
Балансовий залишок 60,0 36,0 21,6 13,0 7,8 

 
Важливо відзначити, що суму амортизації останнього року 

розраховують таким чином, щоб балансовий залишок об’єкта 
наприкінці періоду його експлуатації був не менший, ніж його 
ліквідаційна вартість. 

Метод суми чисел (кумулятивний) характеризується постійним 
зменшенням річних амортизаційних відрахувань. На відміну від методу 
зменшення балансового залишку він забезпечує повне відшкодування 
балансової вартості основних фондів. Річна норма амортизації за 
цим методом визначається діленням кількості років, що залишились 
до кінцевого використання об’єктів основних засобів, на суму чисел 
від одиниці до числа, яке дорівнює встановленій тривалості використання 
цього виду основних засобів. Наприклад, придбаний верстат повинен 
служити 6 років. Розглянемо ряд послідовних чисел терміну служб: 
1, 2, 3, 4, 5, 6. Підрахуємо суму чисел – 21. Числа послідовного ряду 
в зворотному порядку діляться на їх загальну суму, тобто в перший 
рік дозволяється списувати 6/21 від первинної вартості, в другий 
5/21; в третій 4/21 тощо. 

Формула для визначення норми амортизації за методом сум року t 
має такий вигляд: 

(2 (Тн – t + 1))/(Тн(Тн + 1)), 
де Тн – корисний термін використання об’єкта, років; 

t – рік, для якого визначається норма амортизації. 
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Цей метод має недоліки. Оскільки ціна встановлюється на рівні 
мінімальних витрат, будь-які зміни в них суттєво впливають на 
відпускну ціну. 

Метод надбавок до ціни. Прикладом методу є демпінгова ціна. 
Він є одним з найпоширеніших методів ціноутворення, який полягає в 
тому, що ціну розраховують додаванням до витрат на виробництво 
товару і збут певної надбавки (коефіцієнта), тобто розрахунок 
здійснюють за формулою: Цв = Цз + К 
де  Цв – відпускна ціна; 
Цз – ціна закупівлі сировини, матеріалів, напівфабрикатів; 
К – коефіцієнт (надбавка). 
Найчастіше підприємства використовують стандартний розмір 

надбавки, характерний для даної галузі. Загалом надбавки вищі для 
товарів із великими витратами на складування і уповільненим обігом. 
Найбільшого ефекту від використання цього методу можна очікувати, 
якщо середні надбавки по галузі брати лише за орієнтир, а ціну 
коригувати з урахуванням кон’юнктури конкретного ринку. 

Найширше цей метод застосовують у торговельних підприємствах, 
коли до відпускної ціни товару додається певна величина торговельної 
надбавки. Як правило, надбавка (коефіцієнт) визначається як рівень 
прибутковості з урахуванням розміру податків і обов’язкових платежів. 

Метод цільового ціноутворення (або метод забезпечення цільо-

вого прибутку на інвестований капітал). Метод полягає у визначенні 
ціни як цільової для конкретного ринку з урахуванням діючих 
чинників або цільового прибутку. Підприємство прагне встановити 
таку ціну, яка дозволить покрити всі витрати й отримати заплановану 
норму прибутку на інвестований капітал. 

,
100 N

КН
Ц

інпр

⋅
⋅

=  

де  Н – собівартість одиниці продукції; 
Нпр – запланована норма прибутку на інвестований капітал у 

відсотках; 
Кін – величина інвестованого капіталу; 
N – запланований обсяг виробництва і збуту продукції. 
За цим методом розраховують собівартість продукції, що дозволяє 

відшкодувати всі витрати підприємства (виробництва та реалізації), 
та отримати такий прибуток, щоб зекономлені кошти спрямувати на 
розвиток підприємства та стимулювання праці працівників. 

Недолік методу полягає в тому, що він не враховує попиту 
споживачів та їхнього інтересу до товару, ціни, за якою споживач 
може придбати цей товар, тому потрібно здійснювати коригування 
з урахуванням вимог споживачів. 
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Виробничий метод. У цьому випадку нарахування амортизації 
здійснюється залежно від виробітку об’єкта за увесь період експлуатації 
у відповідних одиницях виміру (кількість виготовленої продукції, 
відпрацьовані години, величина пробігу тощо). Сума амортизації 
визначається як добуток фактичного обсягу продукції за звітний 
період та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації 
обчислюється діленням частини вартості об’єкта, яка амортизується, 
на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство 
очікує виробити (виконати) з використанням цього об’єкта. 

Наприклад: первісна вартість об’єкта основних засобів 100 000 грн. 
Ліквідаційна вартість – 10 000 грн. Загальний обсяг виготовленої 
продукції 150 000 одиниць. У квітні виготовлено 12 000 од. Розмір 
амортизаційних відрахувань визначається: Ва = (1 000 000 – 10 000)/ 
150 000 = 0,6 (грн/год); Аквітень = 12 000 х 0,6) = 7 200 грн. 

Прискорена амортизація забезпечує, по-перше, прискорене від-
новлення об’єктів основних засобів; по-друге, є гарантією проти 
втрат від морального зношування основних засобів, зумовлених 
швидшим заміщенням їх вартості. 

Прискорена амортизація забезпечує списання до двох третин 
вартості основних засобів в першій половині терміну їх служби. У 
випадку вибуття та заміни основних фондів до завершення корисного 
терміну їх експлуатації прискорена амортизація забезпечує зменшення 
втрат через недоамортизовану величину вартості більшою мірою, 
ніж рівномірний метод амортизації. 

 
10.4. ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ 

ОСНОВНИХ ФОНДІВ 
 

Показники використання ОФ поділяються на: 
1. Загальні: 
а) фондовіддача, яка показує, скільки продукції припадає на 

1 грн ОФ: 
Фв = Q/S, 

де  S – середньорічна вартість ОФ; 
S = (1/2Sп + S2 + S3 + … + S12 + 1/2Sк.р.)/12, 

де  Sп – вартість ОФ на 1.01. 
S2 – вартість на 1.02. 
S12 – вартість на 1.12. 
Sк.р. – вартість на 31.12. 
б) фондоємність: 

Фє = 1/Фв. 
в) фондоозброєність: 

Фоз=S/Ч, 
де  Ч – чисельність працівників. 
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економіки вони можуть бути базою для визначення окремих стратегій 
ціноутворення. 

Метод «витрати плюс прибуток». Цей метод використовується 
у вітчизняній економіці при виконанні державних замовлень 
(науково-дослідних розробок, космічних програм, будівництві, військово-
промислового комплексу), коли необхідні витрати передбачити 
важко. 

В умовах адміністративно-командної економіки цей метод був 
основним, в ринковій економіці сфера його використання дещо 
обмежена. 

Метод полягає в тому, що до витрат додається фіксований розмір 
норми прибутку. 

При цьому ціна на товар (Ц) визначається за формулою: 
Ц = С + Р(С + А), 

де  С – фактичні витрати виробництва; 
Р – середня норма прибутку на ринку, у відсотках (встановлюється 

до загальної суми витрат); 
А – витрати, пов’язані з реалізацією товару та адміністративні 

витрати. 
Труднощі виникають саме у визначенні розміру прибутку. Він 

залежить від галузі, видів товарів або послуг, характеристики 
підприємства (форми власності, технології, новизни товару). Як 
правило, беруть середній рівень прибутку в галузі. Щоб визначити 
витрати виробництва, розраховують граничні витрати. 

Метод має як позитивні, так і негативні сторони. Він зручний, 
якщо не доводиться коригувати ціни, оскільки початкова ціна може 
перевищувати ціну, яку підприємство встановить у майбутньому. 

Це дозволить йому за короткий час відшкодувати великі початкові 
витрати. Зі збільшенням обсягів реалізації товарів собівартість 
продукції та її ціна можуть знижуватись. Крім того, зі збільшенням 
обсягів реалізації поступово оптимізуються канали збуту, зменшується 
кінцева ціна. При застосуванні цього методу конкуренція в галузі 
зводиться до мінімуму. 

Цей метод можуть використовувати підприємства – монополісти 
(тип цінової політики «ціновий лідер»); підприємства, що виготовляють 
зовсім нову, оригінальну продукцію (тип цінової політики, «знімання 
вершків»); підприємства, що виготовляють продукцію з обмеженим 
державою рівнем рентабельності. 

Метод мінімальних витрат. Цей метод застосовують тоді, коли 
підприємство прагне вийти на ринок або збільшити на ньому власну 
питому вагу. Він полягає в тому, що підприємство розраховує ціну, 
виходячи з мінімальних витрат і без планування прибутку. 
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куплену у виробників. Вона складається з оптової ціни підприємства і 
посередницької надбавки. Остання включає витрати і прибуток 
посередника і ПДВ, що нараховується на оптову відпускну ціну 
підприємства, збільшену на витрати і прибуток посередника. 

Четвертим, завершальним видом ціни за даною ознакою виступає 
роздрібна ціна, яка складається з оптово-посередницької ціни і 
торгової надбавки, що включає витрати і прибуток торгівлі і ПДВ, 
нарахований на оптово-посередницьку ціну, збільшену на прибуток 
і витрати торгівлі. Роздрібна ціна – це ціна реалізації продукції 
споживачам. 

Ціноутворення – це процес обґрунтування, затвердження та 
перегляду цін і тарифів, визначення їх рівня, співвідношення та 
структури. 

Ринкові умови господарювання вимагають впорядкування системи 
ціноутворення. Вона повинна відповідати законам ринкової економіки. 

Підприємствам у цих умовах надані широкі можливості у 
формуванні цін на товари, послуги тощо. Підприємство реалізує 
свою продукцію, майно за цінами і тарифами, що встановлюються 
самостійно або на договірній основі. 

Ринкові відносини вимагають переходу до нових методів 
формування цін, що ґрунтуються на законах ринку. Вибір методів 
ціноутворення залежить від прийнятої маркетингової стратегії, а 
також від таких факторів, як: вид і характеристика товару (ступінь 
новизни, можливість заміни іншими товарами), ринкова кон’юнктура, 
стан підприємства в галузі. 

Досвід держав з розвиненою економікою свідчить, що стратегія 
ціноутворення в умовах ринку може ґрунтуватися на трьох основних 
підходах – на витратних методах, попиті споживачів і конкуренції. 

Кожний з підходів містить конкретні методи ціноутворення. 
Розглянемо найбільш поширені з них. 

Суть витратних методів ціноутворення полягає в розрахунку 
ціни, виходячи із суми власних витрат підприємства. 

Загальна методика розрахунку ціни витратними методами полягає 
в наступному: визначається собівартість продукції, тобто матеріальні 
витрати, витрати на оплату праці працівників, соціальні відрахування, 
амортизацію тощо. До цих витрат додаються загальноцехові, 
загальнозаводські витрати й розмір чистого прибутку, який прагне 
отримати підприємство, а також податки та обов’язкові відрахування, 
що не ввійшли до собівартості. На основі порівняння розрахованої 
ціни з ринковою, визначають доцільність виробництва певного товару. 

Витратні методи визначення ціни застосовуються здебільшого в 
умовах командно-централізованої економіки. В умовах ринкової 
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2. Часткові – показники екстенсивного, інтенсивного та 
інтегрального використання і коефіцієнт змінності роботи. 

Коефіцієнт екстенсивного використання розраховується для групи 
обладнання і робочого місця. 

а) Коефіцієнт екстенсивного використання для обладнання: 
Кекс = Фд/Фн, 

Кекс=tф/tн, 
де  Фд – дійсний фонд робочого часу; 

tф – фактично витрачений час для виготовлення одиниці продукції; 
tн – нормативний час. 

Фн = (Фк – ВС) * S * tзм, 
де  Фн – номінальний фонд робочого часу; 

Фк – календарний фонд робочого часу; 
ВС – вихідні і святкові дні; 
tзм – тривалість зміни. 

Фд=Фн(1 – (% вт / 100 %)), 
де  % вт – відсоток втрат часу. 

б) Коефіцієнт екстенсивного використання на робочому місці: 
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де  tшт – витрати часу за нормами (норма часу); 
Ni – кількість робочих місць. 
в) Коефіцієнт інтенсивного використання: 
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де  tмаш – машинний час. 
г) Коефіцієнт інтегрального використання: 

Кінтегр = Кекс·Кінт. 
Коефіцієнт змінності роботи (показує, скільки змін працює 

обладнання на певному підприємстві): 
Кзм = Фд/Фд1, 

де  Фд1 – дійсний фонд при однозмінній роботі. 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 10 
«ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ» 

 
Питання для обговорення: 

1. Що таке основні невиробничі фонди? 
2. Що передбачає прямолінійний метод? 
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3. Охарактеризуйте метод прискореного зменшення балансового 
залишку. 

4. Як підраховуються амортизаційні відрахування за методом 
зменшення балансового залишку? 

5. Які Ви знаєте показники використання основних фондів? 
6. Охарактеризуйте способи оцінки основних фондів. 
7. Яким буває знос основних фондів? 
8. Що означає амортизація необоротних активів підприємства? 
9. Назвіть показники використання основних фондів. 

 
Тести 10 

1. Показники використання основних фондів поділяються на: 
а) часткові; б) спеціальні; 
в) індивідуальні; г) поточні. 
 
2. Що таке балансова вартість? 
а) це фактична сума коштів, витрачених на придбання (створення) 

та введення в дію необоротних активів; 
б) це сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство 

очікує отримати від продажу (ліквідації) об’єкта після закінчення 
терміну його експлуатації за вирахуванням витрат, пов’язаних із 
продажем (ліквідацією); 

в) вартість на початок розрахункового року, за якою ОФ 
обліковуються на балансі підприємства. Містить витрати, пов’язані 
з поліпшенням стану основних засобів, за рахунок; 

г) вартість відтворення в сучасних умовах точної копії ОФ з 
використанням аналогічних матеріалів та збереженням всіх експлуа-
таційних параметрів. 

 
3. Ліквідаційна вартість – це: 
а) це сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство 

очікує отримати від продажу (ліквідації) об’єкта після закінчення 
терміну його експлуатації за вирахуванням витрат, пов’язаних із 
продажем (ліквідацією); 

б) вартість відтворення в сучасних умовах точної копії ОФ з 
використанням аналогічних матеріалів та збереженням всіх 
експлуатаційних параметрів; 

в) вартість на початок розрахункового року, за якою ОФ 
обліковуються на балансі підприємства. Містить витрати, пов’язані 
з поліпшенням стану основних засобів, за рахунок; 

г) це фактична сума коштів, витрачених на придбання (або створення) 
та введення в дію необоротних активів. 
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техніки, вдосконалення організації виробництва і праці, інших 
прогресивних змін у сфері виробництва і маркетингу. Регулююча 
функція ціни виражається у формуванні балансу між попитом і 
пропозицією: при перевищенні попиту над пропозицією ціни ростуть, 
при перевищенні пропозиції над попитом ціни знижуються. 

Внаслідок широкої різноманітності умов, чинників, обставин, 
що впливають на формування цін, склався широкий спектр їх різновидів, 
які виділяються за багатьма класифікаційними ознаками (рис. 19). 

 
4. Роздрібна ціна 

3. Оптово-посередницька ціна Торгова надбавка 
(витрати і при-
буток торгівлі 
плюс ПДВ) 

2. Оптова відпускна ціна підприємства Посередницька 
надбавка (ви-
грати і прибуток 
посередника 
плюс ПДВ) 

 

1. Виробнича ціна підприємства Непрямі подат-
ки (акцизний 

збір плюс ПДВ) 

  

Повна собі-
вартість продук-
ту або послуги 

Прибуток 
підприємства 

  

Рис. 19. Характеристика різновидів цін 

 
Основоположною ознакою класифікації цін є виділення їх видів 

залежно від стадій формування вартості товару або послуги. 
Таким чином, першим видом ціни за вказаною ознакою є виробнича 

ціна підприємства, що складається з двох елементів – повної 
собівартості одиниці продукту або послуги і прибутку підприємства. 
Цей вид ціни відображає тільки ту вартість продукту або послуги, 
яка складається на підприємстві (під впливом тільки умов створення 
вартості, що існують на підприємстві). 

У сучасній українській економіці другим суб’єктом формування 
вартості продукції виступає податкова система. Зараз підприємства 
сплачують дуже значні суми непрямих податків – акцизного збору і 
податку на додану вартість (ПДВ). Тому оптова відпускна ціна 
підприємства (№ 2), за якою підприємства реалізують продукцію, є 
сумою виробничої ціни підприємства і непрямих податків. При цьому 
ПДВ нараховується на всю суму виробничої ціни підприємства, 
збільшеної на суму акцизного збору. 

Третім видом ціни за ознакою формування вартості продукції є 
оптово-посередницька ціна, за якою посередники реалізують продукцію, 



Горлачук В. В., Яненкова І. Г. 

216 
 

основних фондів, інших необоротних матеріальних активів загально-
господарського призначення; витрати по обслуговуванню виробничого 
процесу; податки, збори та інші передбачені законодавством 
обов’язкові платежі (окрім податків, зборів і обов’язкових платежів, 
що включаються у виробничу собівартість продукції); витрати, пов’язані 
з професійною підготовкою і перепідготовкою працівників апарату 
управління та іншого загальногосподарського персоналу. 

До складу витрат на збут включаються витрати, пов’язані з 
реалізацією (збутом) продукції: витрати на утримання підрозділів 
підприємства, пов’язаних із збутом продукції; з утриманням, 
ремонтом і експлуатацією основних фондів, інших необоротних 
матеріальних і нематеріальних активів, пов’язаних із збутом продукції; 
витрати, пов’язані з транспортуванням, перевезенням і страхуванням 
готової продукції; із забезпеченням правил техніки безпеки і охорони 
праці; фактичні витрати на гарантійний ремонт і гарантійне 
обслуговування продукції або гарантійної заміни проданих товарів, 
якщо на підприємстві не створювався резервний фонд; витрати на 
проведення передпродажних і рекламних заходів і на дослідження 
ринку (маркетинг) по товарах, що продаються підприємством; витрати 
по зберіганню, навантаженню, розвантаженню і упаковці продукції; 
податки і збори, встановлені законодавством України, пов’язані із 
збутом продукції; інші витрати, пов’язані із збутом продукції. 

 
17.4. КЛАСИФІКАЦІЯ ЦІН, МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ 

 
Ціна – сума грошей, що виплачує покупець продавцю відповідно їх 

домовленості, умов, що склалися на ринку (співвідношення попиту 
і пропозиції), властивостей товару (ступінь новизни, прогресивності, 
якості та ін.) та інших умов. Як економічна категорія, ціна – 
грошовий вираз вартості об’єктів купівлі і продажу на ринку, тобто 
товарів, послуг, активів, чинників виробництва. Зміст ціни як 
економічної категорії знаходить зовнішній прояв у функціях ціни: 
обліково-вимірювальної, розподільної, стимулюючої, регулюючої. 

Обліково-вимірювальна функція ціни призначена для визначення 
затрат суспільної праці, затрат виробничих ресурсів, величини 
прибутку, вимірювання ефективності виробництва, рівнів кількісних і 
якісних показників діяльності підприємства. Розподільна функція 
ціни служить для здійснення операцій по розподілу доходу підприємства 
на витрати і прибуток, національного доходу країни між галузями, 
секторами економіки, підприємствами, між фондом споживання і 
фондом накопичення. Стимулююча функція ціни виражається в 
тому, що з допомогою механізму підвищення і пониження цін 
підприємці одержують сигнали і стимули щодо впровадження нової 
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4. Фондовіддача показує: 
а) кількість продукції на 1 грн основних засобів; 
б) кількість ОФ на 1 грн продукції; 
в) кількість працівників на одиницю основних засобів; 
г) витрати машинного часу на 1 грн продукції. 
 
5. До первісної вартості необоротних активів включають такі 

витрати: 
а) витрати на ліквідацію основних засобів; 
б) прямі податки; 
в) витрати на доставку основних засобів; 
г) витрати на сплату відсотків за користування кредитом. 
 
6. Втрата ОФ частини їх вартості в результаті появи сучасніших, 

більш продуктивних ОФ, кращої організації виробництва це вид 
морального зносу: 

а) 1-го роду; 
б) 2-го роду; 
в) 3-го роду; 
г) 4-го роду. 
 
7. Метод суми чисел передбачає: 
а) підсумовування вартості ОФ; 
б) підсумовування кількості років фактичної служби ОФ; 
в) ділення кількості років нормативної служби ОФ на первісну 

вартість ОФ; 
г) немає правильної відповіді. 
 
8. Залишкова вартість передбачає: 
а) вартість відтворення в сучасних умовах точної копії ОФ з 

використанням аналогічних матеріалів та збереженням всіх екс-
плуатаційних параметрів; 

б) вартість спрацювання ОФ; 
в) це фактична сума коштів, витрачених на придбання (створення) та 

введення в дію необоротних активів; 
г) вартість ОФ, ще не перенесена на вартість виготовленої продукції. 
 
9. До методів нарахування амортизації необоротних активів 

відносять: 
а) пропорційний; 
б) мультиплікаційний; 
в) математичний; 
г) прямолінійний. 
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10. Скільки методів нарахування амортизації необоротних активів 
існує? 

а) 3; б) 4; 
в) 5; г) 6. 
 
11. За яким методом амортизаційні відрахування визначаються 

за допомогою фіксованого (постійного) відсотка від залишкової 
вартості об’єкта? 

а) суми чисел; 
б) виробничим; 
в) прискореного зменшення балансового залишку (залишкової 

вартості); 
г) зменшення балансового залишку. 
 
12. Виробничий метод передбачає: 
а) нарахування амортизації здійснюється залежно від виробітку 

об’єкта за весь період експлуатації; 
б) характеризується постійним зменшенням річних амортизаційних 

відрахувань; 
в) річна сума амортизації визначається як добуток балансового 

залишку об’єкта на початок звітного періоду та норми амортизації, 
яка обчислюється із терміну корисного використання об’єкта і 
подвоюється; 

г) річна сума амортизації визначається діленням вартості, що 
амортизується, на очікуваний період використання об’єкта основних 
засобів. 

 
13. Скільки існує загальних показників використання основних 

фондів? 
а) 2; б) 3; 
в) 4; г) 5. 
 
14. Фізичний знос – це втрата основними фондами: 
а) зовнішнього вигляду; 
б) технічних властивостей; 
в) економічних властивостей; 
г) якісних властивостей. 
 
15. До загальних показників використання основних фондів відносять: 
а) фондоозброєність; 
б) фондооборотність; 
в) фондозабезпеченість; 
г) фондозношуваність. 
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характеристика служить для чіткого обмеження кола затрат, що 
включаються в собівартість продукції. Друга характеристика викликана 
тим, що витрати на виробництво продукції здійснюються в багатьох 
формах. На виробництво і реалізацію продукції (послуг) витрачаються 
предмети праці (сировина, матеріали, енергія), жива праця (робочий 
час), знаряддя праці. Для їх обліку у виробництві застосовуються 
відповідні натуральні одиниці і паралельно – грошова оцінка. Ряд 
видів затрат має тільки грошовий вираз: витрати знарядь праці 
(устаткування, машин) – у формі амортизаційних відрахувань, 
частина продукту для суспільства – у формі податкових відрахувань, 
відрахувань до пенсійного фонду, на соціальне страхування. 

Собівартість продукції – це частина вартості продукції. Вартість 
продукції включає, окрім собівартості, також чистий доход. Собівартість 
продукції показує, в що обходиться виробництво і збут продукції 
окремим підприємствам. Собівартість продукції складається із затрат 
упредметненої праці, вираженої у затратах сировини, матеріалів, 
палива, енергії і частки знарядь праці (основних фондів), що 
зношується, і частини затрат живої праці, вираженої у заробітній 
платі і відрахуваннях на соціальне страхування, до пенсійного фонду, 
до бюджету. Таким чином, собівартість включає всю перенесену вартість 
і частину знов створеної на підприємстві вартості продукції. 

Собівартість належить до числа найважливіших якісних показників 
роботи підприємства. Це зумовлено тим, що вона є синтетичним 
показником, який відображає багато ключових ділянок діяльності 
підприємства, його структури, його організації: рівень розвитку 
техніки та її використання; рівень організації виробництва і праці; 
рівень організації управління підприємством; рівень організації і 
використання трудових ресурсів і рівень продуктивності праці. Будучи 
синтетичним, узагальнюючим показником, собівартість продукції 
взаємозв’язана з іншим синтетичним показником, що дає кінцеву 
характеристику діяльності підприємства і виражає мету цієї діяльності, – 
прибутком. Розмір прибутку залежить від рівня собівартості продукції. 
Тому підприємство постійно зацікавлене в зниженні собівартості 
продукції, оскільки це веде до зростання прибутку. 

Особлива роль показника собівартості продукції виражається в 
тому, що величина планової собівартості служить основою для 
розрахунку низки найважливіших показників діяльності підприємства: 
потреби в оборотних коштах, планового об’єму прибутку, економічної 
ефективності окремих організаційно-технічних заходів, ефективності 
виробництва в цілому, показників внутрізаводських планів, рівня цін. 

До складу адміністративних витрат включаються: витрати, пов’язані 
з управлінням підприємством; витрати за змістом і обслуговуванням 
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Тоді, за умови забезпечення беззбитковості виробництва конкретного 
виду продукції мінімальний обсяг виробництва (точка беззбитковості) 
визначається за формулою: 

,
змСЦ

Сп
В


  

а поріг беззбитковості – за формулою: 
Р – Ц · ВГСш · Вх. 

За умови прямолінійної динаміки витрат і виручки ціна визначається 
за формулою: 

.
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n
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С
СЦ   

Плануючи діяльність, підприємство передбачає одержати визначену 
величину прибутку, тоді виручка від реалізації повинна відшкодувати 
витрати (СП + СІЛ · В) і забезпечувати задану суму прибутку (ГІ): 

С + ВВ + ПГЦ · В. 
Тоді ціна одиниці товару і необхідний обсяг виробництва 

визначаються, відповідно, за формулами: 
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Такий метод ціноутворення дозволяє аналізувати різні варіанти 
співвідношення обсягу виробництва і цін, що забезпечать одержання 
визначеного (цільового) прибутку. 

 
17.3. СОБІВАРТІСТЬ ТА НАПРЯМКИ ПЛАНУВАННЯ 

ВИТРАТ 
 

Собівартість продукції (послуг) є одним з основних якісних 
показників господарсько-фінансової діяльності підприємства. Виробнича 
собівартість продукції підприємства – це поточні витрати на 
виробництво продукції, виражені в грошовій формі. Повна собівартість 
продукції підприємства – це поточні витрати на виробництво і 
реалізацію продукції, виражені в грошовій формі. Таким чином, повна 
собівартість продукції підприємства – це її виробнича собівартість в 
сумі з адміністративними витратами і витратами на збут. 

Отже, поняття собівартості продукції будується на двох визначальних 
положеннях: а) це витрати на виробництво продукції, здійснювані 
на підприємстві; б) всі витрати, що включаються в собівартість, 
виражені в одній, загальній для всіх затрат, грошовій формі. Перша 
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Тема 11 
ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ 

 
11.1. Поняття оборотних фондів та оборотних коштів 
11.2. Показники використання оборотних коштів 
11.3. Нормування оборотних коштів 
 

11.1. ПОНЯТТЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ 
ТА ОБОРОТНИХ КОШТІВ 

 
Оборотні фонди – частина виробничих фондів, яка повністю 

споживається в кожному технологічному циклі виготовлення продукції 
та повністю переносить свою вартість на вартість цієї продукції. 
Оборотні фонди у своїй речовій формі утворюють предмети праці. 
Вони змінюють свою натуральну форму і фізико-хімічні властивості. 

Оборотні фонди циркулюють у сфері виробництва й у процесі 
виготовлення продукції споживаються цілком, отже, цілком переносять 
свою вартість на створений продукт. 

До оборотних фондів належать: 
 виробничі запаси – ті матеріальні ресурси, що вже поступили 

на підприємство, але ще не піддавались обробці або використанню; 
 сировина й основні матеріали – в результаті певної обробки 

перетворюються в готові вироби (продукти); 
 куплені напівфабрикати – за своєю основою це матеріали, що 

пройшли попередню обробку, але вимагають певного доопрацювання 
для перетворення їх у готові вироби; 

 допоміжні матеріали – безпосередньо не входять до готової 
продукції, але беруть участь в її створенні або наданні їй певних 
властивостей; 

 паливо; 
 тара – призначена для упаковки готової продукції; 
 запасні частини для ремонту машин і обладнання; 
 малоцінний і швидкозношувальний інструмент, оснащення, 

господарський інвентар – використовуються не більше одного року 
або нормального операційного циклу; 

 комплектуючі вироби – кінцева продукція, отримана з інших 
підприємств, яка використовується на стадії складання готової 
продукції. 

 незавершене виробництво – продукція, що підлягає подальшій 
обробці. У складі незавершеного виробництва виділяють напівфабрикати 
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власного виробництва, тобто предмети праці, що цілком закінчені в 
одному цеху і підлягають подальшій обробці в інших цехах того 
самого підприємства. Незавершене виробництво на підприємствах, 
які виконують роботи та надають послуги, складається з витрат на 
виконання незакінчених робіт (послуг); 

 витрати майбутніх періодів – становлять витрати підприємства 
на придбання необхідних для виробництва активів, які поки що не 
надійшли на підприємство. Після одержання підприємством цих 
активів у натуральній формі величина відповідних оборотних фондів 
переходить із групи «витрати майбутніх періодів» у групу «виробничі 
запаси». 

Фонди обігу пов’язані з обслуговуванням процесу обігу товарів. 
Вони не беруть участі у створенні вартості, а є її носіями. Після 
закінчення виробничого циклу виготовлення продукції та її реалізації 
вартість оборотних фондів відшкодовується у виручці від реалізації 
продукції (робіт, послуг). Це створює можливість систематичного 
відтворення процесу виробництва, що здійснюється шляхом безпе-
рервного кругообігу засобів виробництва. 

Фонди обігу включають: 
– розрахункові документи в банках; 
– кошти в розрахунках у банках; 
– залишки товарної продукції на складі; 
– готова продукція, яка відвантажена і перебуває в дорозі; 
– готівка в касі; 
– інші кошти. 
Класифікація оборотних коштів: 
1) За місцем у процесі виробництва: 
– оборотні фонди; 
– фонди обігу. 
2) За джерелами формування: 
– власні і прирівняні до них; 
– позичені (у формі кредитів банків); 
– залучені (через акціонування). 
3) За способами планування і нормування: 
– нормовані – ті елементи оборотних коштів, мінімальні запаси 

яких можуть бути розраховані з достатнім ступенем точності; 
– ненормовані – елементи оборотних коштів, мінімальні запаси 

яких буває складно визначити. 
4) За елементами (запаси, дебіторська заборгованість, поточні 

фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти, витрати 
майбутніх періодів, інші). 

5) За періодом функціонування оборотних коштів: 
– постійна частина – незмінна частина розміру оборотних коштів, 

яка не залежить від сезонних чи інших коливань виробництва і не 
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витрати підприємства за рахунок отриманих валових доходів, 
виходячи з точки беззбитковості. 

Ціна виробу (Цв) визначається за формулою: 

Ввп

Суп
СзЦв += , 

де  Сз – змінні витрати на одиницю виробу; 
Суп – умовно-постійні витрати виробництва; 
Веп – кількість виробленої продукції. 
Для розрахунку оптимальної ціни необхідно визначити залежність 

собівартості продукції від обсягу виробництва і виручки від обсягу 
реалізації. На рис. 19 наведена графічна інтерпретація цієї залежності 
при постійній ціні. 
 

 
Рис. 19. Точка беззбитковості 

 
Лінія 1 відображає постійні витрати підприємства (Сп), що не 

залежать від обсягу виробництва (В). Лінія 2 характеризує зміну 
змінних витрат (Сю), які пропорційні обсягу виробництва. Зростання 
валових витрат при збільшенні обсягу виробництва характеризується 
лінією 3, а збільшення виручки від реалізації (Р) – лінією 4. 

У загальному вигляді, витрати на виробництво (С) і виручка від 
реалізації продукції (Р) описуються рівняннями: 

Ц = С + Сзм · В. 
де  С – постійні витрати; 
Сзм – змінні витрати; 
В – обсяг виробництва; 
Ц – ціна одиниці продукції. 
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пов’язана з формуванням виробничих запасів, їх цільовим при-
значенням, тобто це та мінімальна величина оборотних коштів, що 
необхідна підприємству для виробництва продукції; 

– змінна частина – коливається відповідно до сезонних змін 
обсягу виробництва і реалізації продукції, необхідністю формування в 
окремі періоди господарської діяльності запасів сезонного зберігання. 

6) За рівнем ліквідності: 
– високоліквідні (грошові кошти та їх еквіваленти, поточні 

фінансові інвестиції); 
– швидколіквідні (дебіторська заборгованість та інші оборотні 

засоби); 
– повільноліквідні (запаси). 
7) Залежно від ступеня ризику: 
– з мінімальним ризиком (грошові кошти, короткострокові 

фінансові вкладення); 
– з малим ризиком (дебіторська заборгованість (без врахування 

сумнівної), виробничі запаси, залишки готової продукції і товарів 
(за винятком тих, що не користуються попитом); 

– з великим ризиком (сумнівна дебіторська заборгованість, залежалі 
виробничі запаси, готова продукція і товари, що не користуються 
попитом). 

У своєму русі оборотні кошти проходять послідовно три стадії: 
 Постачання – підготовча стадія, яка проходить у сфері обігу. 

Тут відбувається перетворення коштів у виробничі запаси. 
 Виробництво – вартість продукції, що виготовляється, авансується 

далі. Зокрема, до вартості використаних виробничих запасів додаються 
витрати на заробітну плату та відповідні нарахування, а також 
амортизація. Ця стадія завершується випуском продукції. 

 Реалізація готової продукції. Лише після того як товарна 
форма вартості виготовленої продукції перетвориться в грошову, 
авансовані засоби повертаються на підприємство за рахунок частини 
виручки від реалізації продукції. Інша її сума йде на формування 
грошового накопичення – прибутку. Частина прибутку, призначена 
для розширення обігових коштів, долучається до них і здійснює 
разом із ними наступні цикли обороту. 

 
11.2. ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ 

ОБОРОТНИХ КОШТІВ 
 

Оборотність оборотних коштів – це тривалість повного кругообігу 
засобів з моменту придбання оборотних коштів до виходу та реалізації 
готової продукції. Економічне значення показника полягає у тому, що 
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Продовж. табл. 17 
 Невиробничі 

операційні вит-
рати (витрати 

періоду) 

Характеризують ресурси, використані в загальних, 
адміністративних, збутових та інших процесах 
операційної діяльності, які не належать до 
виробничих 

4. Відношення до 
видів вироб-
ничих процесів 

Основні витрати Характеризують ресурси, використані в основних 
виробничих процесах (процесах безпосереднього 
виготовлення продукції) 

 
 

Накладні 
витрати 

Характеризують ресурси, використані в процесах 
безпосереднього обслуговування і управління 
основними процесами виготовлення продукції 

5. Ступінь 
залежності від 
обсягів вироб-
ництва (випуску) 
продукції (робіт, 
послуг) 

Змінні (умовно-
пропорційні) 

витрати 

Витрати, загальна сума яких змінюється майже 
прямо пропорційно до змін обсягів виробництва 
випуску) продукції 

 Постійні 
(умовно-

непропорційні) 
витрати 

Частина витрат за певний період часу, загальна 
сума яких майже не змінюється при зміні обсягів 
виробництва (випуску) продукції 

6. Зміст і 
призначення 
витрат 

Економічні 
елементи витрат 

Характеризують використані ресурси за їхнім 
економічним змістом незалежно від форми і 
місця їх використання на той чи інший об’єкт 
віднесення витрат 

 
 

Калькуляційні 
статті витрат 

Характеризують склад використаних ресурсів у 
залежності від напрямів і місця їх використання 
(в основному, допоміжному чи обслуговуючому 
виробництві) на об’єкт витрат 

7. Однорідність 
економічного 
змісту витрат 

Прості 
(одноелементні) 

витрати 

Характеризують використані ресурси одного 
економічного змісту (один економічний елемент 
витрат) 

 
 

Комплексні 
витрати 

Характеризують використання декількох еко-
номічно різнорідних ресурсів, що мають однакове 
виробниче призначення 

8. Спосіб 
віднесення на 
об’єкт витрат 

Прямі витрати Складові витрат, що розраховуються прямими 
методами на об’єкт віднесення витрат 

 
 

Непрямі витрати Компоненти витрат, що нероздільно пов’язані з 
двома і більше об’єктами віднесення втрат, і 
тому розподіляються на один об’єкт витрат 
пропорційно до економічно обґрунтованої бази 

 
17.2. ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ 

 
Метод полягає у визначенні ціни на основі розрахунку 

оптимального обсягу виробництва, який дозволяє відшкодувати всі 
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До неконтрольованих належать витрати, які підприємство не 
може контролювати або суттєво на них впливати. Наприклад, це 
витрати, спричинені дією руху ринкових цін на сировину, тарифів 
на енергію тощо. 

Найбільшу питому вагу серед витрат підприємства мають операційні 
витрати, тобто пов’язані з основною діяльністю підприємства і 
операціями, що її забезпечують. Ці витрати формують собівартість 
продукції, яку виготовляє підприємство. Отже, собівартість продукції – 
це вираження в грошовій формі поточних витрат підприємства на 
підготовку виробництва продукції, її виготовлення. 

Більш детальну класифікацію приведено в табл. 17. 
 

Таблиця 17 
Класифікація витрат підприємства 

Ознака 
класифікації 

Група витрат Характеристика (виточений) витрат 

1 2 3 

1. Відношення до 
виду активів, які 
формуються

Довгострокові 
витрати 

Витрати періоду, що формують необоротні активи 
(капітальні витрати, довгострокові фінансові 
інвестиції, інші довгострокові витрати).

 Поточні витрати
Витрати 
майбутніх 
періодів 

Витрати періоду, що формують оборотні активи 
і витрати поточного періоду. 
Витрати поточного або попередніх періодів, що 
формують поточні витрати наступних періодів 
витрати, пов’язані з освоєнням виробництв, під-
готовчі витрати в сезонних галузях, передоплата 
періодичних видань тощо. 

2. Відношення до 
сфери діяльності 
та надзвичайних 
подій 

Операційні 
витрати 

Характеризують використання ресурсів внаслідок 
операційної діяльності. 

 Фінансові 
витрати 

Витрати, зумовлені фінансовою діяльністю; витрати, 
пов’язані із залученням позикового капіталу: 
проценти за користування кредитами, за фінансовою 
орендою, за випущеними облігаціями тощо. 

 
 

Інші звичайні 
витрати 

Витрати, зумовлені інвестиційною діяльністю 
(витрати у зв’язку з реалізацією необоротних 
активів і фінансових інвестицій, втрати від уцінки і 
списання необоротних активів і фінансових 
інвестицій тощо). 

 Надзвичайні 
витрати 

Витрати (втрати), що виникають через над-
звичайні події 

3. Сфера 
виникнення 
операційних 
витрат 

Виробничі 
витрати 

Характеризують ресурси, використані в процесах 
виробництва продукції (робіт, послуг) 
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від нього залежить величина необхідних підприємству коштів для 
здійснення виробництва та реалізації продукції. 
Коефіцієнт оборотності – показує кількість оборотів, які 

здійснюються коштами за плановий період. Показує суму реалізованої 
продукції, що припадає на одну гривню обігових коштів: 

,
к

об
О

РП
K =  

де  РП – реалізована за період продукція; 

к
О  – середній за період залишок оборотних коштів. 

Коефіцієнт завантаження – характеризує суму оборотних 
коштів, що припадає на одну гривню реалізованої продукції: 

.
РП

О
K к

з
=  

Тривалість одного обороту. 

.
360

об

об
К

Т =  

Середньорічний залишок оборотних коштів: 

,
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де і

залк
О .  – залишок оборотних коштів на 1 число і-го місяця (і = 1; 2; 

…; 13). 
Обсяг вивільнених або додатково залучених коштів: 

),–(
360 зб

з

к
ТТ

РП
О =∆  

де РПз – продукція, реалізована у звітному році; 
Тб – тривалість обороту в базисному році; 
Тз – тривалість обороту у звітному році. 
Приріст прибутку, отриманого в результаті зміни оборотності 

оборотних коштів: 

,1







−×=∆

з

б

б

з

б
О

О

РП

РП
ПП  

де Пб – прибуток; 
Об, Оз – оборотність відповідно у базисному і звітному періодах. 
Вплив використання оборотних коштів на рівень рентабельності 

підприємства: 

%,
100

з

кзал

з Р
ОООФ

П
Р −

∆−+
⋅=∆  

де Р – рентабельність; 
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виробу. Це витрати матеріалів, на утримання, ремонт і амортизацію 
приміщень виробничих цехів, витрачена з технологічною метою 
енергія та ін. 

Виробничі накладні витрати розподіляють за видами виробів 
пропорційно вибраній базі розподілу. На основі вибраної бази 
(кількість продукції, кількість годин роботи основних працівників, 
машино-години роботи обладнання, прямі витрати на оплату праці, 
прямі матеріальні витрати, основні витрати) обчислюють ставку 
розподілу накладних витрат – відношення сумарних накладних 
витрат (НВ) до загальної величини бази їх розподілу за формулою: 

КНВ = НВ : Б, 
де  НВ – загальна сума накладних витрат, гр. од.; 

Б – показник, взятий за базу (шт., год, машиногод, гр. од.). 
З метою планування, аналізу і обґрунтування прийняття економічних 

рішень операційні витрати поділяють на релевантні та нерелевантні; 
одноелементні й комплексні; постійні й змінні; маргінальні й середні. 

До релевантних належать витрати, що можуть зменшитися 
внаслідок прийняття певних рішень, до нерелевантних – витрати, 
що не залежать від прийняття того чи іншого рішення. 

Одноелементні (або прості) витрати мають єдиний економічний 
зміст і є первинними. Наприклад, це витрати сировини і матеріалів, 
заробітна плата, амортизаційні відрахування тощо. 

Комплексні витрати різнорідні за складом і охоплюють кілька 
одноелементних витрат. Наприклад, це витрати на утримання і 
експлуатацію устаткування, що містять кілька елементів витрат, 
зокрема це витрати сировини і матеріалів, заробітна плата працівників, 
які обслуговують устаткування, відрахування на соціальні заходи 
тощо. До комплексних належать також витрати загальновиробничі, 
загальногосподарські, на усунення браку тощо. 

Постійними вважають витрати, що не залежать від обсягу 
виготовленої продукції, а змінюються лише з часом. Наприклад, 
витрати на орендну плату за приміщення зростатимуть не зі 
збільшенням обсягу виробництва, а зі збільшенням терміну оренди. 

Змінними називають витрати, що змінюються зі зміною обсягу 
виробництва продукції (надання послуг, виконання робіт). 

При нульовому обсязі виробництва змінні витрати підприємства 
на виробництво продукції дорівнюють нулю. Вони зростають із 
збільшенням обсягів виробництва. 

За можливістю контролю за рівнем розрізняють контрольовані 
та неконтрольовані підприємством витрати. 

До контрольованих належать витрати, що керівництво підприємства 
може безпосередньо контролювати або на що може суттєво впливати: 
ступінь корисного використання матеріалів, робочого часу та ін. 
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Рз – рентабельність звітного року; 
Пз – балансовий прибуток у звітному році; 

ОФ  – середньорічна вартість основних фондів; 
Озал – залишки оборотних коштів у звітному році; 
∆Ок – зміна залишків оборотних коштів за звітний рік. 
Обсяг виробництва при конкретних значеннях середнього 

залишку і періоду оборотності: 

об

перплк

Т

ТО
РП

×
=  

або його зміна 
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2

2

1

1

об
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де  Тпл пер – кількість днів у плановому періоді; 
Ок1, Ок2 – старе і нове значення середнього залишку обігових 

коштів; 
Тоб1, Тоб2 – відповідні періоди оборотності обігових коштів. 
Заходи збільшення ефективності використання оборотних коштів: 
1. Механізація робіт, вдосконалення технічних процесів. 
2. Зменшення запасів через поліпшення організації матеріально-

технічного постачання. 
3. Економія матеріальних ресурсів. 
4. Вдосконалення розрахунків із замовниками. 
 

11.3. НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ 
 
Нормування оборотних коштів – визначення потреби в оборотних 

коштах, що необхідна для забезпечення безперервного функціонування 
виробництва. 

Методи нормування поділяються на: 
Метод прямого розрахунку – ґрунтується на розрахунках нормативів 

за кожним нормованим елементом оборотних коштів. Враховує 
специфіку виробництва і умови його розвитку. 
Аналітичний – застосовується, коли в плановому періоді не 

передбачено істотних змін в умовах роботи порівняно з попереднім 
періодом. Норматив оборотних коштів визначається із співвідношення 
між темпами росту обсягу виробництва та розміром нормованих 
оборотних коштів у попередньому періоді. 
Коефіцієнтний – норматив визначається на базі попереднього 

нормативу шляхом внесення змін з урахуванням умов виробництва, 
постачання, розрахунків тощо. 
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З метою визначення фінансового результату діяльності підпри-
ємства операційні витрати поділяють на закінчені (спожиті) і 
незакінчені, витрати на продукцію і витрати періоду, прямі й 
непрямі, основні й накладні. 

На практиці не всі витрати пов’язані безпосередньо з вироб-
ництвом. Тому розрізняють витрати на продукцію та витрати періоду. 

Витрати на продукцію безпосередньо пов’язані з виробництвом 
продукції: це витрачені сировина і матеріали, заробітна плата з 
нарахуваннями на неї, амортизація виробничого обладнання. 

Витрати періоду безпосередньо не стосуються виробництва і 
розглядаються як витрати періоду, в якому їх було здійснено. Це 
витрати на управління, маркетинг, дослідження ринку тощо, тобто 
всі операційні витрати, крім витрат на виробництво. 

За способом віднесення на окремі види продукції витрати поділяють 
на прямі та непрямі. 

Прямі витрати безпосередньо пов’язані з виготовленням певного 
виду продукції і можуть бути прямо віднесені на одиницю продукції. 
Якщо на підприємстві виробляється один вид продукції, то всі 
витрати на її виробництво є прямими. Якщо ж виробляється кілька 
видів продукції, то окремі витрати неможливо прямо віднести до 
виробництва якогось одного виду продукції. Ці витрати називаються 
непрямими. Наприклад, амортизація виробничого обладнання, енергія, 
спожита на технологічні цілі тощо. 

Виробничі витрати традиційно поділяють на основні й накладні. 
Основні витрати – це сукупність прямих витрат на виробництво 

продукції. Розрізняють прямі матеріальні витрати, на оплату праці 
та ін. 

До прямих матеріальних витрат належать вартість витрачених 
матеріалів, що стали частиною готової продукції і можуть бути 
прямо віднесені до певного виробу. Наприклад, вартість витрачених 
дощок на виготовлення меблів. 

Прямі витрати на оплату праці включають заробітну плату 
робітників, що безпосередньо виготовляють продукцію. Витрати на 
оплату праці інших категорій працівників, які забезпечують або 
обслуговують виробничий процес, належать до виробничих накладних 
витрат. 

Інші прямі витрати – це ті, що не належать до прямих мате-
ріальних витрат і прямих витрат на оплату праці. Наприклад, це 
амортизація або платежі за оренду спеціального виробничого 
обладнання, нарахування на заробітну плату робітників, які безпо-
середньо виготовляють продукцію (відрахування на соціальні потреби). 

Виробничими накладними називають витрати, пов’язані з процесом 
виробництва, які не можуть бути віднесені прямо до певного виду 
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Норма запасу оборотних коштів – мінімально необхідна кількість 
днів, на яку треба визначити запас для нормального функціонування 
підприємства. 

Види запасів є: 
Поточний – необхідний для безперервної роботи підприємства 

між двома суміжними поставками, який визначається за формулою: 
Зпот = Тпост × Д, 

де Тпост – період поставки, виражений у днях; 
Д – денна потреба в даному ресурсі чи запасі. 
Страховий (гарантійний) – створюється на випадок непередбачуваних 

відхилень у постачанні. Його значення розраховується за формулою: 
Зстр = Твідх × Д, 

де Твідх – кількість днів відхилення середнього інтервалу поставок 
від планових строків за звітний період. 
Транспортний – створюється у випадку перевищення термінів 

вантажообігу порівняно з термінами документообігу на підприємствах, 
віддалених від постачальників на значні відстані. 
Технологічний – створюється у випадку, коли даний вид 

сировини має потребу в попередній обробці. 
Підготовчий – пов’язаний з необхідністю приймання, розвантаження, 

сортування, складування виробничих запасів. 
Норматив оборотних коштів у виробничих запасах визначається за 

формулою: 
Нвир зап = Д × Здн, 

де  Д – денна потреба у певному виді матеріальних ресурсів; 
Здн – норма запасу в днях. 
Денна потреба визначається за формулою: 

,
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де Мзаг – загальна річна потреба в даному виді ресурсів в натур. 
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де qi – маса (площа) заготовки однієї деталі (виробу) і-го виду, 
натур. одиниць. 

Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві, 
визначається за формулою: 
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де  Свп – собівартість виготовленої продукції; 
Тц – тривалість циклу виготовлення продукції, виражена у днях; 
Кн.в. – коефіцієнт наростаючих витрат. 
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Тема 17 
ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
17.1. Визначення витрат та їх класифікація 
17.2. Визначення точки беззбитковості 
17.3. Собівартість та напрямки планування витрат 
17.4. Класифікація цін, методи ціноутворення 
 

17.1. ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 
 

Підприємство будь-якої форми власності під час своєї діяльності 
здійснює певні витрати (матеріальних, нематеріальних, грошових і 
трудових ресурсів), пов’язані з простим і розширеним відтворенням 
основних та оборотних засобів, виробництвом і реалізацією продукції, 
наданням послуг, виконанням робіт, соціальним розвитком колективу 
тощо. 

Розрізняють витрати, пов’язані з операційною, інвестиційною та 
фінансовою діяльністю підприємства. 

Витрати, що зумовлюються основним видом діяльності підприємства 
(виробництвом продукції, наданням послуг, виконанням робіт), або 
такі, що забезпечують її здійснення, називаються операційними. 

Витрати, пов’язані з інвестиційною діяльністю, підприємство 
здійснює при довготерміновому вкладанні капіталу з метою отримання 
прибутку (капітальне будівництво, розширення та розвиток виробництва, 
придбання цінних паперів тощо). 

Витрати, пов’язані з фінансовою діяльністю, підприємство здійснює 
в разі сплати відсотків за отримані від інших юридичних і фізичних 
осіб фінансові кошти у вигляді кредитів та позик, при первинному 
розміщенні на ринку цінних паперів акцій, облігацій власної емісії 
тощо. 

Найбільш питому вагу в загальних витратах підприємства мають 
операційні витрати. За функціями розрізняють витрати на виробництво, 
управління (адміністративні), збут та інші. 

За економічним змістом розрізняють такі операційні витрати 
підприємства: 

1) матеріальні; 
2) на оплату праці; 
3) на соціальні потреби; 
4) амортизаційні відрахування; 
5) інші. 
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Коефіцієнт Кн.в. при рівномірному характері наростання витрат 
обчислюється за формулою: 
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де Мв – витрати на один виріб, що понесені на початку виробничого 
процесу (вартість матеріалів, сировини, напівфабрикатів), грн; 
Св – планова собівартість виробу, грн; 
(Св – Мв) – решта витрат на виготовлення виробу (заробітна 

плата, непрямі витрати), грн. 
Якщо наступні витрати наростають нерівномірно, то Кн.в. визна-

чається за формулою: 
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де к1, к2 – понижувальні коефіцієнти відповідно для напівфаб-
рикатів і комплектуючих виробів; 
Сп.ф. – вартість напівфабрикатів, грн; 
Ск.в. – вартість комплектуючих виробів, грн. 
Норматив оборотних коштів у залишках готової продукції: 

НГП = СВП(день) × Здн, 
де  Здн – норма запасу готової продукції на складі, виражена у днях. 

Норматив оборотних коштів у витратах майбутніх періодів, 
обчислюється за формулою: 

Нвмп = Озпп + Впл – Впог, 
де Озпп – залишки коштів на початок періоду; 
Впл – планові витрати; 
Впог – витрати на майбутні погашення. 
Сукупний норматив оборотних коштів підприємства на роз-

рахунковий (плановий) період визначається за формулою: 
Нс = Ввир зап + Нн.в. + НГП + Нвмп. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 11 

«ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ» 
 

Питання для обговорення: 
1. Що таке оборотні фонди? 
2. У якій сфері циркулюють оборотні фонди? 
3. Що належить до оборотних фондів? 
4. Як оборотні кошти поділяються за елементами? 
5. Назвіть три стадії руху оборотних коштів. Охарактеризуйте 

кожну з них. 
6. Які існують показники використання оборотних коштів? 
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в) м’ясо-молочне і кулінарне виробництво; 
г) м’ясне виробництво. 
 
15. Застосування сучасних підходів до операційного менеджменту 

на основі філософії «ощадливого виробництва» та реінжинірингу 
націлені на: 

а) підвищення гнучкості виробництва, оперативну зміну асор-
тименту продукції відповідно до попиту споживачів; 

б) впровадження гнучких графіків і режимів роботи підрозділів; 
в) на нові підходи щодо створення робочих місць; 
г) на утримання і завоювання нових ринків збуту. 
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7. Що таке нормування оборотних коштів? Назвіть методи 
нормування? 

8. Скільки стадій оборотні кошти проходять у своєму русі? 
9. Що показує оборотність оборотних коштів? 
10.  Що передбачає метод прямого розрахунку? 

 
Тести 11 

1. Що належить до оборотних фондів? 
а) готівка в касі; 
б) кошти в розрахунках у банках; 
в) куповані напівфабрикати; 
г) розрахункові документи в банках. 
 
2. Фонди обігу включають: 
а) сировина й основні матеріали; 
б) залишки товарної продукції на складі; 
в) комплектуючі вироби; 
г) незавершене виробництво. 
 
3. До класифікації оборотних коштів за джерелами формування 

відносять: 
а) фонди обігу; б) оборотні фонди; 
в) нормовані кошти; г) позичені кошти. 
 
4. Скільки стадій у своєму русі проходять оборотні кошти? 
а) 2; б) 3; 
в) 4; г) 5. 
 
5. Оборотність оборотних коштів показує: 
а) суму оборотних коштів, що припадає на одну гривню 

реалізованої продукції; 
б) кількість оборотів, які здійснюються коштами за плановий 

період; 
в) вплив використання оборотних коштів на рівень рентабель-

ності підприємства; 
г) тривалість повного кругообігу засобів з моменту придбання 

оборотних коштів до виходу та реалізації продукції. 
 
6. До заходів збільшення ефективності використання оборотних 

коштів належать: 
а) залучення інвесторів; 
б) удосконалення засобів виробництва; 
в) економія матеріальних ресурсів; 
г) залучення кредитів. 
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9. Вибір конкурентної стратегії розвитку підприємства м’ясної 
промисловості базується на: 

а) системі активізації інноваційного розвитку підприємства; 
б) системі забезпечення конкурентоспроможності щодо підвищення 

конкурентних можливостей підприємства; 
в) системі створення галузевого кластеру на рівні регіону; 
г) системі удосконалення управліннями витрат. 
 
10. Досягнення конкурентоспроможності неможливе без: 
а) удосконалення нормування праці; 
б) формування корпоративної культури; 
в) розвитку співробітництва на умовах партнерства між суб’єктами 

ринкових відносин; 
г) фінансово-інвестиційних заходів. 
 
11. Регіонально-галузевий підхід до управління м’ясною промисловістю 

базується на врахуванні ролі : 
а) цілісного майнового комплексу регіону; 
б) партнерських зобов’язань; 
в) співіснуванні різних організаційних форм об’єднань підприємств; 
г) чинників регіону: раціональне використання ресурсів, забезпечення 

населення продукцією, дотримання положень певних законів. 
 
12. Оберіть один із перелічених стратегічних пріоритетів, який 

має реалізовувати формування галузевого кластеру в м’ясній про-
мисловості на рівні регіону: 

а) будівництво підприємств; 
б) комплексне перероблення с/г сировини та збільшення обсягів 

виробництва продукції; 
в) логістичний підхід до виробничих процесів; 
г) подовження життєвого циклу продукції. 
 
13. До «штовхаючої» виробничої системи підприємств м’ясної 

промисловості відносяться: 
а) м’ясо-жирове і птахопереробне виробництво; 
б) м’ясо-молочне і кулінарне виробництво; 
в) ковбасно-кулінарне та консервне виробництво; 
г) м’ясне виробництво. 
 
14. До «тягнучої» виробничої системи підприємств м’ясної 

промисловості відносяться: 
а) ковбасно-кулінарне та консервне виробництво; 
б) м’ясо-жирове і птахопереробне виробництво; 
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7. Скільки існує методів нормування оборотних коштів? 
а) 2; б) 3; 
в) 4; г) 5. 
 
8. Скільки існує показників використання оборотних коштів? 
а) 7; б) 8; 
в) 9; г) 10. 
 
9. Скільки існує видів запасів оборотних коштів? 
а) 4; б) 5; 
в) 6; г) 7. 
 
10. Метод прямого розрахунку: 
а) ґрунтується на розрахунках нормативів за кожним нормованим 

елементом оборотних коштів; 
б) застосовується, коли в плановому періоді не передбачено 

істотних змін в умовах роботи порівняно з попереднім періодом. 
Норматив оборотних коштів визначається із співвідношення між 
темпами росту обсягу виробництва та розміром нормованих оборотних 
коштів у попередньому періоді; 

в) визначається на базі попереднього нормативу шляхом внесення 
змін з урахуванням умов виробництва, постачання, розрахунків і т. д. 

 
11. До показників нормування оборотних коштів належать: 
а) норматив оборотних коштів у витратах майбутніх періодів; 
б) норматив оборотних коштів у собівартості готової продукції; 
в) норматив оборотних коштів у фондах обігу; 
г) норматив оборотних коштів у виробничих витратах. 
 
12. Показник оборотності оборотних коштів – це: 
а) кількість оборотів за плановий період; 
б) сума реалізованої продукції, що припадає на 1 грн. оборотних 

коштів; 
в) тривалість кругообігу засобів з моменту придбання до виходу 

готової продукції; 
г) період обороту коштів у виробничих запасах. 
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Тема 12 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ 

 
12.1. Економічний зміст поняття «інтелектуальний капітал» 
12.2. Класифікація видів інтелектуального капіталу 
12.3. Типи інтелектуального капіталу 
12.4. Сутність нематеріальних активів 
12.5. Нематеріальні ресурси та їх класифікація 
12.6. Захист прав використання нематеріальних активів 
 

12.1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ 
«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 

 
Нині активно розвиваються такі наукомісткі галузі, як біотехнологія, 

генна інженерія, комп’ютерне програмування тощо. Інтелектуальна 
економіка стимулює отримання достатньо високих прибутків на 
малій базі капіталу та кількості працюючих. 

Слід зазначити, що ринок є «вимірювальним пристроєм» людської 
праці. Енергія людської праці в кінцевому підсумку знаходить свій 
вираз у формі числа (вартості товару, ціни товару) в ринковому 
середовищі. Елементами товарності є не лише матеріальні речі, 
предмети і послуги, а й результати інтелектуальної праці – ідеї, 
управлінські рішення, винаходи, сорти рослин тощо. Ось чому в 
динамічному ринковому середовищі по відношенню до результатів 
інтелектуальної праці використовують терміни «інтелектуальна 
власність», «інтелектуальний потенціал», «інтелектуальний капітал», 
«комерціалізація інтелектуальної власності» тощо. 

Зосередемо увагу на розкритті економічного змісту поняття 
«інтелектуальний капітал», який охоплює всі інші означені терміни 
в інтелектуальній економіці. Проблема визначення поняття «інте-
лектуальний капітал» цікавила багатьох вчених, серед них Е. Брукінг, 
В. Л. Іноземцев, Б. Б. Леонтьєв, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін. На думку 
Е. Брукінга, «інтелектуальний капітал» – це термін для позначення 
нематеріальних активів, без яких компанія не може існувати, посилюючи 
конкурентні переваги. Складовими частинами інтелектуального капіталу 
є: людські активи, інтелектуальна власність, інфраструктурні й ринкові 
активи. Під людськими активами мається на увазі сукупність 
колективних знань співробітників підприємства, їхніх творчих 
здібностей, уміння вирішувати проблеми, лідерських якостей, 
підприємницьких і управлінських навичок» [16]. Наведена оцінка 
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2. Можливість підприємства конкурувати на певному товарному 
ринку залежить від: 

а) факторів впливу на формування конкурентоспроможності; 
б) конкурентоспроможності продукції підприємств; 
в) ціни продукції; 
г) певних маркетингових заходів. 
 
3. Конкурентоспроможність продукції – це: 
а) економічна категорія; б) економічна потреба; 
в) економічні поняття; г) економічна забезпеченість. 
 
4. Ефективним інструментом маркетингової діяльності є: 
а) наявність конкурентів; 
б) приваблива торгова марка; 
в) узгодження виробничої та збутової політики; 
г) формування оптимальної цінової політики. 
 
5. Геронтологічно цінна продукція сприяє: 
а) збереженню здоров’я, життя, подовженню працездатного віку 

споживача; 
б) забезпеченню конкурентоспроможності різних об’єктів; 
в) вибору конкретної стратегії розвитку певної промисловості; 
г) підвищення конкурентоспроможності продукції. 
 
6. До організаційних методів системи забезпечення конкуренто-

спроможності підприємств м’ясної промисловості належать: 
а) планування, прогнозування, моделювання; 
б) соціальні дослідження і мотивація; 
в) бенчмаркінг, інтеграція, кооперування, сертифікація; 
г) кредитування. 
 
7. Які з перелічених підсистем є складовими ефективної системи 

забезпечення конкурентоспроможності підприємств промисловості: 
а) галузева, інноваційна; 
б) соціально-трудова, техніко-технологічна, фінансово-інвестиційна; 
в) посередницька, конкурентна; 
г) технологічна, підприємницька. 
 
8. Теорію об’єктивних економічних законів, закономірностей і 

законів організації, наукові підходи та принципи їх побудови, 
дослідження інструменту ринкових відносин включає наступний 
рівень системи забезпечення конкурентоспроможності: 

а) практичний; б) методологічний; 
в) геронтологічний; г) корпоративний. 
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схемами та режимами роботи працівників. До «витягуючої» 
виробничої системи відносяться ковбасно-кулінарне та консервне 
виробництва, продукція яких зорієнтована на виконання замовлень 
споживачів. 

Формування галузевого кластеру підприємств у промисловості 
на рівні регіону реалізує наступні стратегічні пріоритети: регіонально-
галузевий підхід до управління галузі; реструктуризацію підприємств; 
впровадження ресурсозберігаючих технологій; комплексне перероблення 
сировини та збільшення обсягів виробництва продукції; підвищення 
конкурентоздатності продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 16 

«СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ» 

 
Питання для обговорення: 

1. Що є необхідним для забезпечення конкурентоспроможності 
товару? 

2. Назвіть визначальні принципи оцінювання конкурентоспро-
можності продукції? 

3. Що називаємо конкурентоспроможністю торгової марки ? 
4. Які складові слід вважати складовими маркетингової орієнтації? 
5. Назвіть підсистеми, на яких базується побудова системи 

конкурентоспроможності підприємств м’ясної промисловості. 
6. Конкурентоспроможність яких саме об’єктів забезпечує 

кожна підсистема? 
7. Що називаємо системою забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств? 
8. Яку теорію включає методологічний рівень системи забезпечення 

конкурентоспроможності? 
9. Що треба створити, згідно із Законом України «Про інститути 

спільного інвестування», для спільної діяльності підприємств галузевого 
кластеру? 

10. Які зміни на підприємствах м’ясної промисловості відбулися 
за останні 16 років? 

 
Тести 16 

1. Досягнення підприємством конкурентоспроможного статусу 
безпосередньо пов’язане із: 

а) просуванням підприємством своїх товарів до конкретної 
групи споживачів; 

б) ринковим положенням товару; 
в) функціонуванням конкурентоспроможного підприємства; 
г) витратами виробництва. 
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дана з позиції практика, що активно використовує у творчій діяльності 
нематеріальні активи, оцінка й управління якими реально здійснені. 

В. Л. Іноземцев визначає інтелектуальний капітал у такий спосіб: 
«Інформація й знання, ці специфічні по своїй природі й формам 
участі у виробничому процесі фактори, у рамках фірм приймають 
вигляд інтелектуального капіталу. Інтелектуальний капітал являє 
собою щось начебто «колективного мозку», що акумулює наукові й 
повсякденні знання працівників, інтелектуальну власність і накопичений 
досвід, спілкування й організаційну структуру, інформаційні мережі 
й імідж фірми» [17]. Складові частини інтелектуального капіталу, 
відповідно до точки зору В. Л. Іноземцева: по-перше – людський 
капітал, втілений у працівниках компанії у вигляді їхнього досвіду, 
знань, навичок, здібностей до нововведень, а також до загальної 
культури, філософії фірми, її внутрішнім цінностям; по-друге – 
структурний капітал, що включає патенти, ліцензії, торговельні 
марки, організаційну структуру, бази даних, електронні мережі. 

Під інтелектуальним капіталом Б. Б. Леонтьєв розуміє вартість 
сукупності наявних у нього інтелектуальних активів, включаючи 
інтелектуальну власність, його природні й придбані інтелектуальні 
здібності й навички, а також накопичені їм бази знань і корисні 
відносини з іншими суб’єктами [18]. Цінність суб’єкта інтелектуального 
капіталу завжди повинна розглядатися в співвідношенні з реально 
очікуваними результатами його інтелектуальної діяльності й на цій 
підставі повинна виражатися відповідною вартістю. Інтелектуальний 
капітал є провідним капіталом і складає основу будь-якого підприємства 
на сучасному етапі розвитку ринкової економіки. 

Глибоким є дослідження сутності інтелектуального капіталу 
О. Бутнік-Сіверського, в роботі якого «інтелектуальний капітал – це 
один із різновидів капіталу, який має відповідні ознаки капіталу і 
відтворює, одночасно, властиву лише йому (інтелектуальному капіталу) 
специфіку і особливості [19]. Як економічна категорія інтелектуальний 
капітал розглядається з позиції авансованої інтелектуальної власності, 
що під час свого руху приносить більшу вартість за рахунок додаткової 
вартості». Сутність інтелектуального капіталу як економічної категорії 
визначається як система відносин різних економічних суб’єктів з 
приводу раціонального, стійкого його відтворення на основі про-
гресивного розвитку науки з метою виробництва конкретних товарів, 
послуг, доходу, підвищення життєвого рівня, рішення проблеми 
нерівномірності світового й регіонального розвитку на основі 
персоніфікованих економічних інтересів суб’єктів. 

Інтелектуальному капіталу властивий більш високий рівень 
розвитку в порівнянні із уже відомими функціональними формами 
капіталу, критерієм чого є більш стійкий рівень економічного росту 
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суспільства, ефективності його структур. Інтелектуальний капітал, 
розвиваючись на основі попередніх форм капіталу, вбирає в себе їхні 
основні властивості й одночасно має власний зміст. Інтелектуальним 
капіталом у сучасних умовах можуть володіти люди будь-яких 
професій, здатні до творчого мислення, тому що їхнім капіталом 
стає здатність до неординарних вчинків і дій. Але присвятити себе 
науковій або будь-який інший інтелектуальній діяльності вони 
вирішують тільки тоді, коли вони можуть очікувати від цього 
вигоди, як грошової, так і морально-психологічної, переважаючої 
вигоди простих носіїв робочої сили. 

Дослідники та практики притримуються думки, що на рівні 
підприємства інтелектуальний капітал є сумою трьох складових: 

1. Людський капітал – сукупність знань, навичок, творчих 
здібностей, а також спроможність власників та наукомістких 
працівників відповідати вимогам і задачам підприємства. 

2. Структурний капітал – програмні засоби ЕОМ, програмне 
забезпечення, бази даних, організаційна структура, патенти, товарні 
знаки, організаційні механізми, які забезпечують продуктивність 
працюючих та функціонування підприємства. 

3. Споживчий капітал – майбутні споживачі продукції підприємства, 
її спроможність задовольнити їх запити. 

Основою цих складових є людські ресурси – найбільш динамічна 
компонента спроможності підприємства отримувати прибуток впродовж 
тривалого часу. Вважається, що людський капітал не може бути 
власністю підприємства, а структурний капітал може бути оформлений 
у власність і може виступати в якості об’єкту купівлі-продажу. 
Інтелектуальний капітал – це знання, які можуть бути перетворені в 
прибуток та оцінені. Таке широке визначення, охоплює будь-які 
технологічні, управлінські та ринкові новини, які можуть бути 
інновацією, тобто приносити додатковий прибуток. 

Загальні властивості інтелектуального капіталу зводяться до 
наступного: 

1) капітал виступає як економічна категорія і за своїм соціально-
економічним змістом не є майном; 

2) капітал має вартісну оцінку і є «самозростаюча» вартість; 
3) капітал існує лише за певних соціально-економічних умов, 

властивих ринковому середовищу; 
4) капітал розглядається як авансована вартість і після завершення 

кругообігу повертається з додатковим доходом; 
5) капітал є частиною багатства (фінансових ресурсів) підприємця 

(сума вартісної оцінки майна та коштів), може бути інновацією. 
Безумовно, інтелектуальний капітал (від лат. intellectuаlis capitalis – 

розумовий, головний або головні пізнання) – це один з різновидів 
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до попиту споживачів, швидке впровадження нової техніки і технології, 
гнучких виробничих систем з одночасним утриманням мінімуму запасів 
матеріальних ресурсів та готової продукції, підвищення якості при 
постійному зниженні витрат виробництва, логістичний підхід до 
виробничих процесів. 

 

 
Рис. 18. Модель галузевого кластеру в м’ясній промисловості на 

рівні регіону 
 

Згідно з класифікаційними ознаками виробничих систем підприємства 
м’ясної промисловості належать до систем, які в своїй структурі 
мають ознаки як «штовхаючої», так і «тягнучої», виробничих систем. 
Так, до «штовхаючої» виробничої системи відносяться м’ясо-жирове і 
птахопереробне виробництва, в яких організація переробки залежить 
від наявності тваринницької продукції, що передбачає організацію 
роботи виробничих підрозділів за гнучкими технологічними 
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16.3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА І ФІНАНСОВО-
ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Дослідження сучасних організаційних форм створення міжгалузевих 
об’єднань, що забезпечують тісний інтеграційний зв’язок для виконання 
партнерських зобов’язань, свідчить про початок результативного 
співіснування у м’ясній промисловості різних організаційних форм 
об’єднання підприємств за типом: м’ясокомбінату на базі цілісного 
майнового комплексу; холдингу; концерну; корпорації; асоціації, 
які, як правило, діють на рівні певного регіону. 

Нині особливого значення набуває регіонально-галузевий підхід 
до управління м’ясною промисловістю, який базується на врахуванні 
ролі чинників регіону: раціональне використання ресурсів; забезпечення 
населення м’ясопродуктами; дотримання положень Закону України 
«Про стимулювання розвитку регіонів» (рис. 18). 

Формування галузевого кластеру в м’ясній промисловості на 
рівні регіону має реалізувати такі стратегічні пріоритети: реструк-
туризація підприємств галузі; впровадження ресурсозберігаючих 
технологій; комплексне перероблення сільськогосподарської сировини 
та збільшення обсягів виробництва продукції; підвищення конкуренто-
спроможності продукції на внутрішньому ринку і утримання та 
завоювання нових зовнішніх ринків збуту; забезпечення конкуренто-
спроможності всіх учасників галузевого кластеру. Для м’ясної 
промисловості, як свідчить досвід, доцільним є об’єднання незалежних 
підприємств за типом асоціації. Керівництво галузевим кластером 
повинно здійснюватися Радою директорів підприємств, що входять 
до складу асоціації. Для спільної діяльності підприємств галузевого 
кластеру, згідно із Законом України «Про інститути спільного 
інвестування», слід створити пайовий інвестиційний фонд для підтримки 
розвитку тваринництва. 

За останні 16 років на підприємствах м’ясної промисловості 
відбулися значні зміни, що позначилися на виробничих процесах: 
життєвий цикл продукції став коротшим, а асортимент продукції − 
ширшим; ускладнення технології виробництва вимагає нових форм 
контролю, організації, розподілу праці; впровадження гнучких графіків і 
режимів роботи підрозділів, які узгоджуються з технологічними 
схемами виробництва продукції; нові підходи щодо виробничого 
планування, розміщення підрозділів та обладнання, створення робочих 
місць. Це зумовлює необхідність застосування сучасних підходів 
до операційного менеджменту на основі філософії «ощадливого 
виробництва» та реінжинірингу, які націлені на підвищення гнучкості 
виробництва, оперативну зміну асортименту продукції відповідно 
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капіталу, який має відповідні ознаки капіталу і відтворює, одночасно, 
характерну лише йому (інтелектуальному капіталу) специфіку і 
особливості. Інтелектуальний капітал має надзвичайно складну сутність 
та багатовекторність прояву, що визначається механізмом його 
функціонування. 

 
12.2. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 

КАПІТАЛУ 
 

До інтелектуального капіталу відноситься продукт розумової, 
інтелектуальної праці, продукт творчих зусиль. Щоб глибше усвідомити 
поняття та механізм функціонування інтелектуального капіталу, слід 
поділити його на окремі складові елементи з наступним групуванням 
за однорідними ознаками, тобто здійснити його класифікацію. 
Класифікацію видів інтелектуального капіталу здійснюють за різними 
ознаками залежно від цілі та завдань, які при цьому вирішуються 
(рис. 13). За формою власності інтелектуальний капітал може бути 
приватним, колективним та державним в залежності від суб’єкта, 
який володіє, користується і розпоряджується результатом інтелек-
туальної творчої діяльності. В основу інтелектуального капіталу 
входить інтелектуальна власність як результат інтелектуальної творчої 
діяльності, результат власного творчого пошуку, який втілений у 
певну об’єктивну форму та здатний до відтворення. Інтелектуальна 
власність визначає: кому належить результат інтелектуальної творчої 
діяльності, який втілений у певну об’єктивну форму (патент, свідоцтво, 
ноу-хау, товарний знак, авторський твір тощо). Що стосується 
приватної або колективної форми власності, то мається на увазі, 
кому належить результат власного творчого пошуку. Що стосується 
державної форми інтелектуальної власності, то до неї відносять 
продукт інтелектуальної праці, створений на замовлення державних 
органів влади за рахунок бюджетних коштів. 

Корпоративна трансакція пов’язана з організаційно-правовою формою 
інтелектуального капіталу і відтворюється у формі акціонерного або 
пайового інтелектуального капіталу в залежності від виду корпоративної 
трансакції або виду засновницького капіталу, якщо маємо на увазі 
акціонерне товариство або інші види господарських товариств 
(товариство з обмеженою відповідальністю тощо). Вкладення 
інтелектуального капіталу до статутного фонду господарських товариств 
в обмін на корпоративні права відноситься до інноваційної діяльності, 
спрямованої на емісію (ремісію) статутного фонду, тобто підвищення 
(зменшення) потенціалу засновницького капіталу. Форма залучення 
інтелектуального капіталу проявляється у формі права на об’єкти 
промислової власності та у формі авторського та суміжного з ним 
права в залежності від видів об’єктів інтелектуальної власності. 
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Рис. 13. Класифікація видів інтелектуального капіталу 
 

За міжнародними стандартами, усі результати творчої інтелектуальної 
діяльності, з точки зору правової охорони, частіше поділяються на 
об’єкти, які охороняються правом промислової власності, і на об’єкти, 
які охороняються авторським правом. До промислової власності 
належать винаходи, корисні зразки, промислові моделі, фабричні 
або товарні знаки, «ноу-хау». До об’єктів, які охороняються авторським 

Форма власності 

Корпоративна трансакція 
Акціонерний інтелектуальний капітал 

Пайовий інтелектуальний капітал 

Резидентність 
Національний інтелектуальний капітал 

Іноземний інтелектуальний капітал 

Форма залучення 

Інтелектуальний капітал у формі права на 
об’єкти промислової власності 

Інтелектуальний капітал у формі авторського 
та суміжного з ним права 

Інтелектуальний капітал в інших формах 

За терміном знаходження у 
розпорядженні суб’єкта 
господарювання 

Власний інтелектуальний капітал суб’єкта 
господарювання 

Страховий інтелектуальний капітал 
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Інтелектуальний капітал: створений самим 
суб’єктом господарювання 

Інтелектуальний капітал: придбаний у інших 
суб’єктів господарювання 
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Інтелектуальний капітал, оцінка вартості 
якого визначається експертним методом 
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фінансово-інвестиційній, які характеризують внутрішнє середовище 
підприємства та формують передумови для досягнення конкурентних 
переваг. Кожна підсистема забезпечує конкурентоспроможність різних 
об’єктів − персоналу, виробництва, технології, продукції, ефективно 
взаємодіючи і доповнюючи дію інших підсистем. 

Система забезпечення конкурентоспроможності підприємств − 
це сукупність послідовних дій керуючої підсистеми (підходів і методів), 
підсистеми забезпечення (інформаційної, наукової, правової, нормативної 
ресурсної), що здійснюють взаємовплив на керовану підсистему 
(техніко-технологічну, соціально-трудову, організаційно-економічну, 
фінансово-інвестиційну складові) для виконання завдання − досягнення 
конкурентоспроможності на ринку. 

Таким чином, пропонується розглядати забезпечення конкуренто-
спроможності як систему. Вплив «виходу» системи забезпечення 
конкурентоспроможності на «вихід» системи менеджменту робить 
його конкурентоспроможним, а також суттєво перетворює «вихід» 
операційної системи на: конкурентоздатну продукцію, конкуренто-
спроможну торгову марку, збільшення: прибутку, частки ринку, 
обсяг продажу, задоволення інтересів усіх учасників процесу. 

Методологічний рівень системи забезпечення конкурентоспро-
можності включає теорію об’єктивних економічних законів, зако-
номірностей і законів організації, наукові підходи та принципи їх 
побудови, функціонування й розвитку соціально-економічних і технічних 
систем, дослідження інструменту ринкових відносин − механізму 
конкуренції, а також взаємозв’язок трьох систем (забезпечення 
конкурентоспроможності, менеджменту, операційної системи). 

Практичний рівень системи забезпечення конкурентоспроможності 
передбачає, базуючись на методологічних підходах, розроблення 
дійових заходів щодо досягнення або підвищення конкурентоспро-
можності різних об’єктів (менеджменту, персоналу, виробництва, 
продукції, підприємства в цілому тощо), які, відповідно до стратегічної 
мети, сприяють реалізації певного рівня конкурентоспроможності 
підприємств конкретної галузі (рис. 17). 

Ефективна система забезпечення конкурентоспроможності під-
приємств промисловості повинна складатися із наступних підсистем: 
техніко-технологічної, соціально-трудової, організаційно-економічної, 
фінансово-інвестиційної, які характеризують та удосконалюють 
внутрішнє середовище підприємства. Кожна підсистема забезпечує 
конкурентоспроможність власного об’єкта (персоналу, виробництва, 
технології, продукції), що ефективно взаємодіють і доповнюють дію 
інших підсистем. 

Досягнення конкурентоспроможності неможливе без розвитку 
співробітництва на умовах партнерства між суб’єктами ринкових 
відносин: науковцями, споживачами, постачальниками, потенційними 
конкурентами, посередниками тощо. 
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правом належать права на наукові, літературні, художні та музичні 
твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо. 

Інтелектуальний капітал поділяється на власний та строковий 
інтелектуальний капітал. 

Власний інтелектуальний капітал може бути на балансі суб’єкта 
господарювання, наприклад, у формі капітальних інвестицій. Що 
стосується строкового інтелектуального капіталу, то на балансі суб’єкта 
господарювання такий капітал знаходить відображення у вигляді 
нематеріальних активів, які в залежності від виду мають відповідний 
термін знаходження згідно законодавства України про охорону 
інтелектуальної власності. Так, наприклад, правова охорона суб’єктів 
інтелектуальної власності надається з певних умов на конкретно 
визначений строк: винахід – на 20 років, корисна модель – на 5 років, 
промисловий зразок – на 10 років тощо. 

За ознакою формування (мобілізації) інтелектуальний капітал 
поділяється на створений самим суб’єктом господарювання і придбаний 
у інших суб’єктів господарювання. 

 
12.3. ТИПИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 

 
Виділяють такі типи інтелектуального капіталу: персоніфікований, 

техніко-технологічний, інфраструктурний, клієнтський, марочний. 
Кожен із них містить відповідні види інтелектуального капіталу. 

Персоніфікований: знання та вміння, повязані з роботою; творчі 
здібності, освіта, професійна кваліфікація; лояльність; ціннісні настанови 
персоналу; психометричні характеристики. 

Техніко-технологічний: винаходи, корисні моделі, промислові 
зразки, патенти, ноу-хау, програмне забезпечення, права на дизайн. 

Інфраструктурний: бази даних, організаційна структура, філософія 
управління, корпоративна культура, ділове співробітництво. 

Клієнтський: відносини з покупцями, контракти, портфель замовлень, 
франшизи, ліцензійні угоди, ділова репутація. 

Марочний: торгові марки, товарні знаки, корпоративна марка (ім’я), 
марки обслуговування. 

 
12.4. СУТНІСТЬ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

 
Нематеріальні активи – це активи, які не мають матеріальної 

форми, можуть бути відокремлені від підприємства і утримуються 
підприємством з метою використання більше одного року (або 
одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для 
виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або надання в 
оренду іншим особам. 
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На підприємстві нематеріальні активи групуються за двома 
ознаками: за способом придбання і за видами. Відповідно до першої 
ознаки нематеріальні активи поділяються на утворені власними 
силами і одержані іншими шляхами, зокрема придбані: за грошові 
кошти, в обмін на інші активи, у вигляді внеску до статутного фонду, 
внаслідок об’єднання підприємств, одержані у вигляді спонсорського 
внеску, одержані у вигляді засобів цільового фінансування. 

Відповідно до другої ознаки розрізняють права: користування 
природними ресурсами, користування майном, права на торгові 
марки, на об’єкти промислової власності, авторські і суміжні з ними 
права, гудвілл, інші нематеріальні активи. 

Вони включають певну сукупність елементів. Окремі елементи 
нематеріальних активів мають особливості правового захисту. Власники 
об’єктів промислової власності отримують виключні права на їх 
використання за допомогою патентів на винахід, промисловий зразок, 
корисну модель, а також свідоцтва на товарний знак. 

 
12.5. НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ 

ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 
 

Нематеріальні ресурси – це складова частина потенціалу 
підприємства, здатна приносити економічну користь протягом відносно 
тривалого періоду, для якої характерні відсутність матеріальної основи 
здобування доходів та невизначеність розмірів майбутнього прибутку 
від її використання. До них відносяться об’єкти промислової та 
інтелектуальної власності, а також інші ресурси нематеріального 
походження. 

Промислова власність є поняттям, що застосовується для позначення 
виключного права на використання певних нематеріальних ресурсів. 
До об’єктів цієї власності належать: винаходи, промислові зразки, 
корисні моделі, товарні знаки та знаки обслуговування. Винаходи – 
нові та ті, що мають істотні відмінності технічних рішень задач у 
будь-якій галузі економіки, що дають позитивний ефект. Винахід має 
бути новим, мати рівень винахідництва, бути придатним для промис-
лового використання. Розрізняють наступні види об’єктів винаходів: 
пристрій, спосіб, речовина. Промисловий зразок – це художнє або 
художньо-конструкторське рішення, що визначає зовнішній вигляд 
виробу і призначене для задоволення естетичних і ергономічних 
потреб; він забезпечується правовою охороною за умов його новизни, 
оригінальності та придатності до промислового виготовлення. Корисна 
модель – це результат творчої діяльності людини, об’єктом якої може 
бути конструктивне вирішення пристрою або його складових частин. 
Корисні моделі іноді називають малими винаходами, але відповідаючи 
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Рис. 16. Процес взаємодії системи забезпечення 
конкурентоспроможності з іншими системами 
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конкурентоздатності може значно змінюватись під впливом, наприклад, 
зміни умов і структури споживання). 

Можливість підприємства конкурувати на певному товарному 
ринку безпосередньо залежить від конкурентоздатності його продукції. 
У зв’язку з особливостями виробництва продукції та її місцем при 
формуванні споживчих ринків фактори впливу на формування 
конкурентоздатності розглядаються у взаємозв’язку: ціна продукції, 
маркетингові заходи, якість сировини та продукції. Запропоновано 
визначення поняття, яке враховує ці особливості: конкурентоздатність 
продукції − це економічна категорія, що характеризує ступінь 
привабливості продукції для покупців за результатами суб’єктивного 
співставлення сукупності якісних та вартісних параметрів, що 
задовольняють конкретну потребу споживачів і відповідають вимогам 
ринку на певний період часу. 

Істотний вплив на забезпечення конкурентоздатності продукції 
здійснює наявність привабливої торгової марки, яка є ефективним 
інструментом маркетингової діяльності. Тому для забезпечення 
конкурентоздатності продукції науковці виділяють поняття «кон-
курентоспроможність торгової марки». Конкурентоспроможність 
торгової марки − це сукупність специфічних функціональних та 
емоційних властивостей, яка за допомогою ефективних інструментів 
маркетингу сприяє залученню потенційних споживачів − сегменту 
ринку підприємства, посиленню та утриманню конкурентної переваги 
за рахунок формування стійкої прихильності до товару в порівнянні 
з торговими марками конкурентів. 

Для захисту регіонального ринку певних виробів від сильних 
конкурентів в основу виробничо-збутової діяльності підприємств 
слід покласти маркетингову орієнтацію, метою якої має стати 
узгодження виробничої та збутової політики з мінливими потребами 
споживачів. Складовими маркетингової орієнтації слід вважати такі: 
маркетингові дослідження та аналіз ринку виробів підприємства; вибір 
найефективніших каналів руху, стимулювання збуту цієї продукції; 
управління асортиментною політикою підприємства; формування 
оптимальної цінової політики підприємства. 

 
16.2. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Поняття «система забезпечення конкурентоспроможності» є поки 

недостатньо обґрунтованим. У методології забезпечення конкуренто-
спроможності це поняття розглядається з точки зору теорії систем 
(рис. 16). 
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критеріям новизни та придатності для промислового використання, 
вони, на відміну від винаходів, не відрізняються високим рівнем 
творчості винахідництва. Товарними знаками вважаються оригінальні 
позначки (ім’я, термін, малюнок або їх сполучення), що мають 
правовий захист та призначені для виділення даного товару серед 
інших подібних товарів. Якщо під товарним знаком надаються 
послуги, то він називається знаком обслуговування. 

Інтелектуальна власність являє собою юридичне поняття, що 
охоплює авторське право та інші права на продукти інтелектуальної 
діяльності. До об’єктів інтелектуальної власності, зокрема, належать 
наукові праці, твори літератури і мистецтва, програмні продукти тощо. 
Право власності на інформацію обумовлює виникнення товарних 
відносин між суб’єктами, що займаються інформаційною діяльністю, 
та споживачами інформаційної продукції. Найважливішими об’єктами 
інтелектуальної власності, що пов’язані з інформаційною діяльністю та 
формують нематеріальні активи підприємства, є програмне забезпечення 
ЕОМ, банки та бази даних, банки та бази знань. Програмне забезпечення – 
це сукупність програм, які використовуються у роботі з ЕОМ. 
Розширення сфери використання засобів обчислювальної техніки, 
необхідність рішення все більш складних задач обумовлюють постійне 
зростання кількості та витрат на створення програмних продуктів, 
вони стають важливим об’єктом комерційних відносин. Тому програмні 
продукти підлягають правовій охороні, на них поширюються авторські 
права. Банк даних характеризується певною сукупністю програмних, 
організаційних та технічних засобів, призначених для централізованого 
накопичення та багатоцільового колективного використання інформації, 
що відповідним чином систематизовані та сконцентровані у певному 
місці. Ядро банку даних становить база даних. Базою даних називається 
іменована сукупність інформаційних одиниць у певній предметній 
сфері, які відображають стан об’єктів та їх взаємовідношення. База 
знань – це сукупність систематизованих основоутворюючих відомостей, 
що відносяться до певної галузі знань і зберігаються в пам’яті ЕОМ. 
Банк знань можна розглядати як сховище знань, у якому окрім самої 
інформації та відповідного опису знаходяться засоби, за допомогою 
яких здійснюється їх накопичення, збереження, оновлення та 
використання, а також засоби управління всіма цими процесами. 

Серед інших нематеріальних ресурсів виділяють перш за все ноу-
хау, під яким прийнято розуміти незахищені охоронними документами 
та неоприлюднені знання чи досвід науково-технічного, виробничого, 
управлінського, комерційного, фінансового або іншого характеру, 
що можуть бути практично використані у наукових дослідженнях та 
розробках, при виготовленні, реалізації та експлуатації конку-
рентноздатної продукції. Раціоналізаторська пропозиція – це технічне 
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вирішення, яке є новим і корисним для підприємства, організації 
або установи, до якої воно подане. Найменування місця походження 
товару відображає назву країни, яка використовується для позначення 
товару, особливі властивості якого виключно або головним чином 
визначаються природними умовами та людськими факторами, що 
характерні для даного географічного об’єкта. Для характеристики 
невідчутного на дотик основного капіталу фірми використовують 
також специфічний термін – гудвіл. Він формується під одночасним 
впливом декількох чинників, найважливішим серед яких є імідж, 
досвід ділових зв’язків, престиж товарних знаків, постійна клієнтура, 
доброзичливість та прихильність споживачів тощо. 

Нематеріальні ресурси відіграють суттєву роль у підвищенні 
конкурентоспроможності діючих підприємств. За умов насиченості 
ринку різноманітними товарами підприємство-виробник повинно 
удосконалювати можливості щодо пропонування, просування та 
реалізації своїх товарів або послуг. Дієвим інструментом конкуренції у 
цьому випадку може бути використання нематеріальних ресурсів. 

 
12.6. ЗАХИСТ ПРАВ ВИКОРИСТАННЯ 

НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 
 

Нематеріальні ресурси, як і інші ресурси, що використовуються 
підприємствами, мають бути створені або придбані підприємством. 
Водночас, нематеріальні ресурси відрізняються від матеріальних 
певними характеристиками, пов’язаними з їхньою природою і 
способами практичного використання. Наприклад, нові знання як 
результат творчої діяльності людини, по суті, є суспільним благом і 
ними може користуватися не лише один суб’єкт господарювання. 
Виникає небезпека імітації, копіювання та використання цих знань 
безкоштовно. За таких обставин ніхто не наважиться вкладати кошти 
першим у створення нових знань. Тому й виникає необхідність 
захистити права власності автора. 

Нині, коли в Україні відбувається формування ринку інтелектуальної 
власності, особливо гостро стоїть питання про правовий захист 
нематеріальних ресурсів. На відміну від звичайних товарів продукти 
творчої діяльності, якщо вони не забезпечуються спеціальною правовою 
охороною держави, не в змозі приносити їх власникам скільки-небудь 
гарантовані прибутки. Власники об’єктів промислової власності 
отримують виключні права на їх використання за допомогою патентів 
на винахід, промисловий зразок, корисну модель, а також свідоцтва 
на товарний знак. 

Під патентом розуміється документ, що засвідчує пріоритет, 
авторство і виняткове право патентовласника на володіння, корис-
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Тема 16 
СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПРОДУКЦІЇ 

 
16.1. Сутність конкурентоспроможності продукції, фактори 

забезпечення та методичні підходи до оцінки 
16.2. Формування системи забезпечення конкурентоспромож-

ності підприємства 
16.3. Організаційно-економічна і фінансово-інвестиційна складові 

системи забезпечення конкурентоспроможності підприємства 
 

16.1. СУТНІСТЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПРОДУКЦІЇ, ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МЕТОДИЧНІ 

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ 
 

Досягнення підприємством конкурентоспроможного статусу без-
посередньо пов’язане з просуванням ним своїх товарів до конкретної 
групи споживачів і прямо залежить від повноти задоволення їх 
запитів. Конкурентоздатність товару є наслідком функціонування 
конкурентоспроможного підприємства. Для забезпечення конкурен-
тоздатності товару необхідним є ефективне управління факторами, 
умовами та причинами, що визначають якість продукції, витрати 
виробництва й досягнення максимального споживчого ефекту. 

Конкурентоздатність продукції є показником, що характеризує 
ринкове положення товару в певний момент часу й не відображає 
довгострокові перспективи розвитку підприємства. Визначальними 
принципами оцінювання конкурентоздатності продукції, застосування 
яких дозволить підвищити точність оцінки та врахувати інтереси 
учасників ринку, є такими: а) рівень конкурентоздатності виробів є 
поняттям відносним і може визначатись лише в результаті порівняння 
його з подібним товаром підприємств-конкурентів; б) рівень конку-
рентоздатності даного товару слід пов’язувати з конкретним ринком, 
оскільки ідея абсолютної конкурентоздатності є хибною (при оцінюванні 
рівня конкурентоздатності товару підприємству необхідно обмежуватись 
тим сегментом ринку, на який ставиться найбільший наголос при 
просуванні своїх товарів); в) рівень конкурентоздатності є величиною, 
що визначається в певний момент часу (за умови незмінності 
якісних і вартісних характеристик макаронних виробів рівень їхньої 
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14. Цінова політика визначає умови диференціації: 
а) часової; б) територіальної; 
в) галузевої; г) структурної. 
 
15. За стратегії низьких цін підприємство робить ставку на: 
а) мінімізацію витрат; 
б) максимізацію розмірів прибутку; 
в) максимізацію обсягів збуту; 
г) максимізацію маси прибутку. 
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тування і розпорядження об’єктом на території дії охорони з метою 
одержання комерційної вигоди. Згідно законодавства, виняткове 
право володіння патентом надає його власнику наступні можливості: 
використання винаходу на свій розсуд; заборона використання 
винаходу третьою особою, крім випадків, коли таке використання 
не є порушенням прав патентовласника; продаж ліцензії; переуступка 
прав на об’єкт власності, що захищається патентом. Таким чином, 
суть виняткового права, як в Україні, так і в будь-якій іншій країні, 
залишається однією і тією ж, воно дозволяє забороняти іншим 
виробляти протягом певного часу і на певній території продукцію, 
що потрапляє під дію патенту. 

Суть патентування полягає в отриманні патенту і прав, що 
містяться в ньому, – прав інтелектуальної власності. Основні цілі 
патентування: виникнення правового пріоритету на об’єкт промислової 
власності, першості, інформування потенційних споживачів про нові 
техніко-економічні рішення; отримання можливості патентовласником 
захищати свої права від несумлінних посягань з виплатою відповідної 
компенсації; вихід на світовий ринок об’єктів промислової власності, 
що неминуче передбачає первинність патентування їх в Україні. 

Власник патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок і 
власник свідоцтва на торгову марку має право дати будь-якій особі 
дозвіл (видати ліцензію) на використання відповідного об’єкта 
промислової власності на підставі ліцензійного договору (угоди). 

Передача права власності може бути застережена різними умовами 
відносно терміну та обсягу використання, комплексу інформації, що 
передається, тощо. У відповідності з цим розрізняють декілька видів 
ліцензій. 

Залежно від підстави, на якій видається дозвіл використовувати 
технічне досягнення, ліцензії поділяють на добровільні та примусові. 
Добровільна ліцензія характерна тим, що в ній ліцензіар передає 
дозвіл використати об’єкт права ліцензіату на підставі договору, в 
якому регламентуються обов’язки кожної сторони; обсяг користування, 
строк, розміри і порядок виплати винагороди. Примусова ліцензія 
видається на підставі рішення компетентного рішення державного 
органу проти волі патентовласника. 

Залежно від обсягу прав на використання розрізняють звичайні, 
виключні і повні ліцензії. Звичайна ліцензія залишає ліцензіару право 
особистої експлуатації технічного рішення і можливості укладати 
аналогічні ліцензійні угоди з іншими ліцензіатами. Виключна ліцензія 
передає ліцензіату права викличного користування об’єктом ліцензії. 
Але ліцензіар зберігає за собою право користування технічним 
рішенням. Повна ліцензія передбачає перехід до ліцензіата всіх 
прав, які випливають з патенту. Внаслідок такої угоди ліцензіар сам 
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позбавляється права користування об’єктом ліцензії протягом 
визначеного у договорі періоду. 

У залежності від характеру об’єкту, який передається за договором, 
ліцензії поділяються на патентні та безпатентні. Об’єктом патентної 
ліцензії є технічне досягнення, що захищене патентом. 

За використання об’єкту ліцензійної угоди ліцензіат сплачує 
ліцензіару певну винагороду. На практиці використовують кілька 
видів розрахунків за ліцензії. Найбільш поширені серед них: періодичні 
відрахування протягом дії ліцензійної угоди та одноразові виплати. 
Періодичні відрахування (роялті) встановлюються у вигляді ставок 
до обсягу чистих продаж, до собівартості виробництва або у 
розрахунку на одиницю ліцензійної продукції. Одноразова винагорода 
за право користування об’єктом ліцензійної угоди називається 
паушальною виплатою. Паушальний платіж являє собою по суті 
фактичну ціну ліцензії. Він здійснюється одноразово і не залежить 
від майбутніх обсягів виробництва або збуту ліцензійної продукції. 

Відповідно до законодавства України, авторським правом 
охороняються твори в галузі мистецтва, літератури, науки, зокрема 
комп’ютерні програми і бази даних. Власник авторського права для 
сповіщення про свої права може використати знак охорони авторських 
прав, який зображається на кожному екземплярі твору і складається 
з латинської літери в колі – ©, імені власника авторського права і 
року першої публікації твору. 

Охорона авторського права діє протягом всього життя автора та 
50 років після його смерті. Відповідно до законодавства України, 
використання об’єкта авторського права допускається на підставі 
авторського договору. Проте закон передбачає в певних випадках 
вільне використання творів без укладення авторського договору і 
згоди автора. Таке використання має супроводжуватись обов’язковим 
позначенням імені автора і джерела запозичення, не повинне ущемляти 
необґрунтованим чином законні інтереси автора. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 12 

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 
 

Питання для обговорення: 
1. У чому полягає сутність поняття «інтелектуальний капітал»? 
2. Що таке «нематеріальні ресурси підприємства»? Яке їх значення 

для сучасної системи господарювання та підвищення ефективності 
виробництва? 

3. Дайте змістовну характеристику об’єктів промислової власності. 
Які особливості використання окремих об’єктів промислової власності? 

4. Охарактеризуйте різновиди об’єктів інтелектуальної власності. 
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6. Рішення про марочне найменування приймається: 
а) з кожного підрозділу підприємства; 
б) з кожної товарної категорії; 
в) з кожної одиниці асортиментного портфеля; 
г) усі відповіді вірні. 
 
7. Розмір доходів торговельного підприємства від різних видів 

діяльності є функцією від: 
а) обсягу проведення відповідних операцій та рівня цін; 
б) собівартості продукції та обсягу проведення відповідних операцій; 
в) обсягу проведення відповідних операцій та рівня витрат; 
г) прибутку та обсягу проведення відповідних операцій. 
 
8. Стратегія пульсації характеризується: 
а) систематичними змінами цін; 
б) систематичними змінами прибутку; 
в) систематичними змінами цін і рівня витрат; 
г) систематичними змінами цін, витрат, прибутку. 
 
9. Продовженнями якої стратегії є стратегія вилучення у випадках 

небезпеки виникнення імітаторів і конкурентів? 
а) стратегії проникнення; б) стратегії високих цін; 
в) стратегії пульсації; г) стратегії. 
 
10. Характер цінової політики виробничого підприємства є: 
а) політоварним; б) монотоварним; 
в) моноспрямованим; г) правильні відповіді а) і б). 
 
11. Ступінь гнучкості цінової політики торговельного підпри-

ємства є: 
а) максимальною; б) мінімальною; 
в) обмеженою; г) високою. 
 
12. До принципів ціноутворення належать: 
а) орієнтація на збут; б) орієнтація на витрати; 
в) орієнтація на ринок; г) орієнтація на прибуток. 
 
13. Висока ціна на товари, що просуваються на ринок, обирається, 

коли попит: 
а) має одиничну еластичність; б) нееластичний; 
в) еластичний; г) має еластичність > 3. 
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2. Яку можливість підприємству надає відновлення і насичення 
товарного асортименту новими товарами? 

3. Яка роль товарної номенклатури у формуванні товарної політики 
підприємства? 

4. Охарактеризуйте типи цінової політики. 
5. Назвіть особливості формування цінової політики торговельного 

підприємства. 
 

Тести 15 
1. Відновлення і насичення товарного асортименту новими товарами 

дає можливість підприємству: 
а) стати провідною фірмою на даному товарному ринку; 
б) не допустити появи нових конкурентів; 
в) спробувати задовольнити постачальників; 
г) підвищити ефективність виробництва. 
 
2. Основним завданням товарної політики є: 
а) визначення оптимального асортименту товарів та його постійне 

оновлення; 
б) збереження та розвиток підприємства як соціально-економічної 

системи; 
в) спроба задовольнити постачальників; 
г) підвищення ефективності виробництва. 
 
3. Товарну номенклатуру підприємства можна охарактеризувати 

з погляду: 
а) широти, глибини; б) охопленості, вичерпності; 
в) насиченості, гармонійності; г) всі відповіді вірні. 
 
4. Атака – це тип цінової політики товаровиробників: 
а) характерний для дрібних фірм, що випускають продукцію подібну 

монополістам; 
б) характерний для великих фірм, що володіють значною часткою 

ринків; 
в) які прагнуть зайняти на ринку положення лідера; 
г) коли при введенні нового товару на ринок покупці готові 

заплатити  за нього максимально високу ціну. 
 
5. Предметом цінової політики торговельного підприємства є: 
а) ціна реалізації продукції; б) собівартість продукції; 
в) торгова надбавка; г) всі відповіді вірні. 
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5. Дайте характеристику нематеріальних активів підприємства. 
6. Які документи забезпечують право на використання нема-

теріальних ресурсів? 
7. Які види ліцензій ви знаєте? 
8. Перелічіть ознаки, за якими можна класифікувати ліцензії. 
9. Як може проводитися плата за користування об’єктом ліцензійної 

угоди? 
10.  Дайте визначення поняття «роялті». 
11.  Дайте визначення поняття «паушальна виплата». 

 
Тести 12 

1. Інтелектуальним капіталом у сучасних умовах можуть володіти 
люди: 

а) які зайняті на виробництві; 
б) які працюють у галузі науки та інформаційних технологій; 
в) будь-яких професій; 
г) професія яких пов’язана з фінансами. 
 
2. На рівні організації інтелектуальний капітал є сумою таких 

складових: 
а) людський; б) споживчий; 
в) організаційний; г) структурний. 
 
3. Капітал виступає як економічна категорія і за своїм соціально-

економічним змістом: 
а) не є майном, може бути інновацією; 
б) є майном, не може бути інновацією; 
в) є майном, може бути інновацією; 
г) не є майном, не може бути інновацією. 
 
4. За ознакою корпоративної трансакції існує інтелектуальний 

капітал: 
а) страховий; б) акціонерний; 
в) інвестиційний; г) пайовий. 
 
5. Інфраструктурний тип інтелектуального капіталу містить: 
а) ділову репутацію; б) програмне забезпечення; 
в) бази даних; г) ділове співробітництво. 
 
6. Інтелектуальний капітал є сумою складників: 
а) споживчого, людського та організаційного капіталу; 
б) структурного та споживчого капіталу; 
в) людського та структурного капіталу; 
г) людського, структурного та споживчого капіталу. 
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7. Сукупність знань, навичок, творчих здібностей, а також 
спроможність власників та наукомістких працівників відповідати 
вимогам і задачам компанії – це: 

а) інтелектуальний капітал; б) людський капітал; 
в) ресурс; г) структурний капітал. 
 
8. Це один з різновидів капіталу, який має відповідні ознаки капіталу 

і відтворює, одночасно, характерні лише йому специфіку і особливості: 
а) людський капітал; б) споживчий капітал; 
в) інтелектуальний капітал; г) структурний капітал. 
 
9. Скільки видів інтелектуального капіталу розрізняють за формою 

власності? 
а) 2; б) 4; 
в) 1; г) 3. 
 
10. Бази даних, організаційні структури, філософія управління, 

корпоративна культура належать такому типу інтелектуального 
капіталу, як: 

а) інфраструктурний; б) техніко-технологічний; 
в) персоніфікований; г) марочний. 
 
11. Розроблена автором або авторським колективом модель вибору, 

який буде випускатися на даному підприємстві – це: 
а) винахід; 
б) промисловий зразок; 
в) раціоналізаторська пропозиція; 
г) корисна модель; 
д) еталон. 
 
12. Який з нижченаведених об’єктів не належить до об’єктів 

інтелектуальної власності? 
а) програмне забезпечення; б) база даних; 
в) банк даних; г) «ноу-хау». 
 
13. За ознакою корпоративної трансакції інтелектуальний капітал 

може бути: 
а) приватний, державний, колективний; 
б) акціонерний та пайовий; 
в) національний та іноземний; 
г) власний і страховий. 
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15.5. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦІНОВОЇ 
ПОЛІТИКИ ВИРОБНИЧОГО 

ТА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВ 
 

У процесі формування цінової політики підприємства необхідно 
враховувати специфічні умови, притаманні його діяльності. У табл. 16 
наведено особливості, що властиві ціновій політиці виробничого та 
торговельного підприємств. 

 
Таблиця 16 

Порівняння цінової політики виробничого та торговельного 
підприємств 

Особливості 
цінової політики 

Виробниче 
підприємство 

Торговельне підприємство 

Предмет цінової 
політики 

Ціна реалізації 
продукції 

Елемент ціни – торгова надбавка 

Ступінь 
самостійності 

Повна. Рівень ціни 
формується самим під-
приємством-виробником 

Орієнтація на цінову політику виробника 
і ціни на товари-аналоги на ринку 

Обмежуючі 
фактори 

Собівартість вироб-
ництва, попит покупців 

Ціна закупівлі, витрати обігу, ціна 
реалізації 

Характер 
цінової політики 

Монотоварний (з ок-
ремих видів продукції) 

Політоварний (за асортиментними 
групами) 

Ступінь гнучкості 
цінової політики 

Максимальна. Орієн-
тація на одиничного 
покупця та цінову 
ситуацію 

Обмежена. Носить стандартний характер 
з орієнтацією на масового покупця 

Особливості 
цінових стратегій 

Орієнтація на збере-
ження ринку збуту 
навіть за несприятливої 
ринкової ситуації 

Переключення на нові товари при 
погіршенні ринкової ситуації 

 
Отже, формування цінової політики торговельного підприємства 

відрізняється обґрунтуванням диференційованих рівнів торговельних 
надбавок на реалізовані товари, визначенням умов та розміру їх 
оперативного коригування залежно від змін ситуації на споживчому 
ринку та умов господарювання торговельного підприємства. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 15 

«ТОВАРНА ТА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА» 
 

Питання для обговорення: 
1. Обґрунтуйте, чому при високій прибутковості свого бізнесу, 

підприємство, як правило, буде мати звужений асортимент дохідних 
товарів? 



Горлачук В. В., Яненкова І. Г. 

192 
 

стратегію ціноутворення, підприємство може реалізувати різні тенденції 
щодо рівня цін та їх руху в часі. 

Висока ціна на види товарів, які просуваються на ринок (стратегія 
високих цін), обирається, коли попит нееластичний (кількість продукції, 
що реалізується, не залежить від ціни) і відсутня конкуренція. Вона 
використовується, перш за все, для нових видів продукції, в умовах 
дефіцитного ринку, для споживчого ринку на іміджеві та модні товари. 
Стратегія високої ціни може реалізовуватися досить довгий час за 
умови високої якості продукції, її відповідності світовим стандартам, 
захисту прав підприємства на її випуск (патенти, ноу-хау). 

Стратегія вилучення є продовженням стратегії високих цін у 
випадках небезпеки виникнення імітаторів і конкурентів. У цей час 
витрати на просування товарів (продукції) на ринок вже покриті, 
отримані високі початкові прибутки дозволяють розширити виробничі 
потужності та збільшити пропозицію продукції. Обсяг виробництва 
тепер підприємство може запропонувати за більш низькими цінами, 
розширюючи коло потенційних споживачів продукції. 

Низька ціна на товар, який просувається на ринок (стратегія 
низьких цін), може бути доцільна в тому разі, коли товар зустрічає 
дуже гнучкий (еластичний) попит, існує безпосередня небезпека 
конкурентів, наявні виробничі потужності дозволяють забезпечити 
високий обсяг реалізації продукції. У даному випадку підприємство 
робить ставку не на прибуток, який отримується з одиниці продукції, а 
на максимізацію маси отриманого прибутку завдяки великому обсягу 
збуту. 

Стратегія проникнення полягає у встановленні низької ціни лише 
у разі впровадження товару на ринок з подальшим підвищенням 
рівня цін. Це здається можливим завдяки тому, що споживачі вже 
звикли до товару, підприємство має перевагу перед конкурентами 
за рахунок його якості, іміджу, мережі збуту тощо. 

Стратегія пульсації характеризується систематичними змінами 
цін. Відчутне зниження ціни стимулює покупця і розширює можливості 
збуту, після чого ціни починають поступово зростати. 

Визначення стратегії ціноутворення – це складне завдання, оскільки 
необхідно враховувати: 

 стадію та динаміку життєвого циклу товару (продукції); 
 можливості збільшення попиту (орієнтація на попит); 
 наявність і активність конкурентів (орієнтація на стан ринку); 
 повні та змінні витрати на виробництво та реалізацію продукції 

(орієнтація на витрати), які визначають мінімальний рівень ціни, 
забезпечуючи беззбитковість діяльності підприємства. 
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14. За якою ознакою розрізняють приватний, державний і 
колективний інтелектуальний капітал? 

а) за формою власності; 
б) за резидентністю; 
в) за формою залучення; 
г) за можливості визначення розміру вартості інтелектуального 

капіталу. 
 
15. Які з нижчеперерахованих типів не належать до інтелек-

туального капіталу? 
а) диперсоніфікований; б) персоніфікований; 
в) техніко-технологічний; г) марочний. 
 
16. Яке з тверджень є неправильним: 
а) капітал виступає як економічна категорія і за своїм соціально-

економічним змістом є майном; 
б) капітал є частиною багатства підприємця; 
в) капітал має вартісну оцінку; 
г) капітал є «самозростаюча» вартість. 
 
17. Хто вважав, що інтелектуальний капітал – це термін для 

позначення нематеріальних активів, без яких компанія не може 
існувати, посилюючи конкурентні переваги? 

а) В. Л. Іноземцев; б) Б. Б. Леонтьєв; 
в) Е. Брукінг;  г) О. Б. Бутнік-Сіверський. 
 
18. Реалізовувати право власності на нематеріальні ресурси може: 
а) безпосередньо їх власник; б) довірена особа; 
в) довірене підприємство; г) усі перелічені. 
 
19. Ліцензіар – це: 
а) власник, який передає іншій зацікавленій особі ліцензію на 

використання в певних межах прав на патенти, «ноу-хау» тощо; 
б) заінтересована особа, якій власник передає права користуватися 

об’єктом ліцензії; 
в) державний орган, що видає ліцензії. 
 
20. До якого типу інтелектуального капіталу належить ділова 

репутація: 
а) Персоніфікований; б) Техніко-технологічний; 
в) Марочний; г) Клієнтський. 
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21. Винаходи, промислові моделі, «ноу-хау» належать до такого 
типу власності, як: 

а) промислова; б) приватна; 
в) колективна; г) суспільна. 

Економіка підприємства 

цінової політики підприємства покликана забезпечити умови досягнення 
його стратегічних цілей і завдань та окреслити принципи ціноутворення, 
методи визначення базового рівня цін, умови і розміри їх диференціації 
та коригування. 

 
Цінова політика підприємства 

Принципи 
ціноутворення

Вибір цінової 
стратегії 

Вибір методу 
ціноутворення

Визначення 
умов дифе-
ренціації та 
зміни цін Орієнтація 

на збут 
Активна стратегія 
ціноутворення 

Об’єктивні 
методи ціно-
утворення Територіальна 

диференціація 
Орієнтація 
на прибуток Пасивна стратегія 

ціноутворення 
Суб’єктивні 
методи ціно-
утворення 

Часова 
диференціація

Орієнтація 
на ринок Обґрунтування 

розмірів 
диференціації 
та зміни цін 

Визначення 
базового рівня 
ціни 

 
 

Рис. 15. Зміст цінової політики підприємства 
 
Підприємство, враховуючи специфіку свого положення на ринку, 

може реалізовувати різні цінові стратегії. 
Виходячи з принципів, покладених в основу ціноутворення, 

розрізняють стратегії, які ґрунтуються на: 
 збуті (вони полягають в орієнтації на збільшення обсягів 

реалізації та максимізації своєї частки ринку в боротьбі з конкурентами); 
 прибутку (вони полягають в орієнтації на отримання підпри-

ємством цільової норми та маси прибутку з кожної одиниці товарів, 
що реалізуються); 

 ринковій ситуації, яка склалася. Вони полягають у визначенні 
рівня ціни, виходячи з кон’юнктури ринку, що склалася. 

З точки зору активності та ініціативи підприємства з питань 
ціноутворення прийнято розрізняти активну та пасивну стратегії 
ціноутворення. Активну стратегію цін здійснюють підприємства, які 
відносно автономно встановлюють ціни на свою продукцію (товари), 
орієнтуючись на ринкові умови реалізації. Пасивна стратегія цін 
характеризується пасивністю підприємства при встановленні цін, їх 
орієнтацією, перш за все, на дії конкурентів. Застосовуючи активну 
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Як правило, науковці виділяють п’ять типів цінової політики: 
«Ціновий лідер» – тип цінової політики, характерний для великих 

підприємств, що володіють значною часткою ринків, зумовлюючи 
монопольно високі ціни. 

«Слідування у фарватері» – тип цінової політики, характерний 
для невеликих підприємств, що випускають продукцію подібну 
монополістам, не володіючи вагомою часткою на ринку. 

«Атака» – тип цінової політики товаровиробників, які прагнуть 
зайняти на ринку положення лідера, тому різко знижують ціни. 

«Знімання вершків» – тип цінової політики, коли при введенні 
нового товару на ринок, покупці готові дати за нього максимально 
високу ціну, а продавці отримують максимальний прибуток від 
реалізації кожної одиниці товару. 

«Впровадження» – цей тип цінової політики передбачає, що 
товар вводиться на ринок за дуже низькою ціною і відрізняється 
простотою виробництва. 

 
15.4. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ФІРМИ 
 

Цінова політика поєднує в собі стратегічні і тактичні аспекти. 
Стратегічні аспекти цінової політики включають договірні заходи 
щодо встановлення і змінення цін, які спрямовані на врегулювання 
діяльності всієї виробничої і товаропровідної мережі підприємства, 
і підтримку конкурентоздатності продукції і послуг у співвідношенні 
з цілями і задачами загальної стратегії підприємства. Тактичні аспекти 
цінової політики включають заходи короткострокового і разового 
характеру, спрямовані на виправлення деформації в діяльності 
виробничих підрозділів і збутової мережі, яка виникає внаслідок 
непередбачених змін цін на ринках чи поведінки конкурентів, 
помилок управлінського персоналу. Тактичні аспекти цінової політики 
можуть іноді йти всупереч стратегічним цілям підприємства. 

Розмір доходів торговельного підприємства, який отримується від 
різних видів діяльності, є функцією від обсягу проведення відповідних 
операцій (торговельних, виробничих, посередницьких) (О) та рівня 
цін, що встановлюються на них (Ц). 

Обґрунтування визначення цін на товари (продукцію, роботи, 
послуги) підприємства належать до визначальних рішень, від яких 
залежить успіх усієї комерційної діяльності підприємства, ефективності 
його функціонування. Практична реалізація самостійності підприємств 
з питань встановлення цін на товари, які реалізуються, передбачає 
розробку його цінової політики, що являє собою систему рішень 
підприємства, пов’язаних з визначенням рівня цін (рис. 15). Розробка 
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Тема 13 
ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА, 

ПРОДУКТИВНІСТЬ 
І ОПЛАТА ПРАЦІ 

 
13.1. Поняття, класифікація та структура персоналу 
13.2. Визначення чисельності окремих категорій працівників 
13.3. Продуктивність праці як економічна категорія. Методи 

визначення та показники рівня продуктивності праці 
13.4. Розрахунки можливого зростання продуктивності праці, 

фактори впливу 
13.5. Поняття і види заробітної плати. Функції і шляхи росту 

заробітної плати 
13.6. Тарифна система як основа організації оплати праці 
13.7. Форми і системи оплати праці 
13.8. Планування фонду оплати праці на підприємствах. Система 

участі в прибутках 
 

13.1. ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СТРУКТУРА 
ПЕРСОНАЛУ 

 
Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним 

джерелом розвитку економіки є люди і їх майстерність, освіта, 
підготовка, мотивація діяльності. Існує безпосередня залежність 
конкурентоспроможності економіки, рівня добробуту населення від 
якості трудового потенціалу персоналу підприємств. 

Персонал підприємства формується та змінюється під впливом 
внутрішніх (характер продукції, технології та організації виробництва) 
і зовнішніх (демографічні процеси, юридичні та моральні норми 
суспільства, характер ринку праці тощо) факторів. Вплив останніх 
конкретизується в таких параметрах макроекономічного характеру: 
кількість активного (працездатного) населення, загальноосвітній його 
рівень, пропозиція робочої сили, рівень зайнятості, потенційний резерв 
робочої сили. У свою чергу, ці характеристики зумовлюють кількісні 
та якісні параметри трудових ресурсів. 

Трудові ресурси – це частина працездатного населення, що за 
своїми віковими, фізичними, освітніми даними відповідає певній 
сфері діяльності. Слід відрізняти трудові ресурси реальні (ті люди, 
які вже працюють) та потенційні (ті, що колись можуть бути залучені 
до конкретної праці). 
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чи застосовувати багатомарочний підхід (дві та більше марки для 
однієї товарної категорії). 

Елементом товарної політики в межах товарної одиниці є ухвалення 
рішення про пакування товару, що сприймається як складова частина 
якості товару, що формує його образ і образ підприємства; про 
маркування товару; ухвалення рішення про сервісне обслуговування 
покупця. 

Вибір підприємством каналу розповсюдження товару також є 
елементом товарної політики. Традиційним є ланцюжок розповсюдження 
товару: виробник – оптовик – роздрібний торговець – споживач. 
Основою для вибору того чи іншого каналу є властивості самого 
товару, а також додаткові вимоги, пов’язані з порядком продажу, 
збереженням і обслуговуванням даного товару. 

 
15.3. ПРИНЦИПИ І ТИПИ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Цінова політика є складовою стратегій і тактики ринкової поведінки 

товаровиробника, вагомою частиною маркетингової політики під-
приємства. Вона має визначати не тільки ціну товару в залежності 
від ринків, але й її зміну у відповідності з життєвим циклом товару, 
діями конкурентів, зміною загальної кон’юнктури та іншими факторами. 

Цінова політика – це сукупність економічних та організаційних 
заходів, спрямованих на досягнення кращих результатів господарської 
діяльності, забезпечення стійкості збуту, одержання достатнього 
прибутку. 

Принципами цінової політики є такі: 
 забезпечення відповідності напрямів і змісту цінової політики 

напрямкам і змісту економічної політики підприємства загалом. 
При цьому цінова політика залежить від економічної політики 
підприємства; 

 цінова політика має формуватись з урахуванням кон’юнктури 
ринку відповідних товарів і змін, що відбуваються. Це дає визначити 
сегмент ринку для виробника, а також характер зміни сегмента та цін; 

 цінова політика має розроблятись, виходячи з видів і форм 
збуту, кількості каналів збуту, форми реалізації товарів споживачам, а 
також з урахуванням видів споживачів, форм розрахунку за товар та 
його якості; 

 гнучкість політики ціноутворення, що досягається застосуванням 
різних знижок з ціни товару для різних споживачів; 

 розробка цінової політики повинна залежати від якості товару та 
ступеня його новизни для споживача, що досягається застосуванням 
нових технологій та нового обладнання; 

 урахування різних чинників, передусім зовнішніх, що не залежать 
від підприємства і впливають на цінову політику. 
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Для характеристики всієї сукупності працівників підприємства 
використовуються терміни – персонал, кадри, трудовий колектив. 

Персонал підприємства – це сукупність постійних працівників, 
які отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають досвід 
практичної діяльності. 

Окрім постійних працівників, у діяльності підприємства можуть 
брати участь інші працездатні особи на підставі тимчасового трудового 
договору (контракту). 

З огляду на те, що багато підприємств поза основною діяльністю 
виконують функції, які не відповідають головному їхньому призначенню, 
усіх працівників підрозділяють на дві групи: персонал основної 
діяльності та персонал неосновної діяльності. Зокрема, у промисловості 
до першої групи – промислово-виробничого персоналу – відносять 
працівників основних, допоміжних та обслуговуючих виробництв, 
науково-дослідних підрозділів та лабораторій, заводоуправління, 
складів, охорони, тобто всіх зайнятих у виробництві або його 
безпосередньому обслуговуванні. До групи непромислового персоналу 
входять працівники структур, які хоч і перебувають на балансі 
підприємства, але не зв’язані безпосередньо з процесами промислового 
виробництва: житлово-комунальне господарство, дитячі садки та ясла, 
амбулаторії, навчальні заклади тощо. 

Такий розподіл 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 
промислово-виробничого персоналу). Водночас, поширення процесів 
інтеграції промислових систем з банківськими, комерційними та іншими 
господарськими структурами робить таке групування персоналу все 
умовнішим. Згідно з характером функцій, що виконуються, персонал 
підприємства поділяється здебільшого на чотири категорії: керівники, 
спеціалісти, службовці, робітники. 

Керівники – це працівники, які займають посади керівників 
підприємств та їхніх структурних підрозділів. До них належать 
директори (генеральні директори), начальники, завідувачі, керуючі, 
виконроби, майстри на підприємствах, у структурних одиницях та 
підрозділах; головні спеціалісти (головний бухгалтер, головний інженер, 
головний механік тощо), а також заступники перелічених керівників. 

Спеціалістами вважаються працівники, які виконують спеціальні 
інженерно-технічні, економічні та інші роботи: інженери, економісти, 
бухгалтери, нормувальники, адміністратори, юрисконсульти, соціологи 
тощо. 

До службовців належать працівники, які здійснюють підготовку 
та оформлення документації, облік та контроль, господарське 
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з різними відтінками, формулами, в різному упакуванні, що свідчить 
про глибину товарної номенклатури. 

І, нарешті, в залежності від того, в одній чи декількох сферах діє 
дана фірма, прагнучи завоювати міцну репутацію, можна говорити про 
більшу чи меншу гармонійність між товарами різних асортиментних 
груп. Зокрема, товарна номенклатура «Проктер енд Гембл» є 
негармонійною, оскільки поряд з асортиментними групами, тісно 
зв’язаними між собою (пральні порошки, шампуні і т. п.), випускає 
й інші (кава, чіпси), що свідчать про проникнення цієї фірми на 
інший ринок і завоювання там міцної репутації. 

Параметри, що характеризують товарну номенклатуру, дозволяють 
підприємству визначити свою товарну політику. Воно може розширити 
свою діяльність такими способами: розширити товарну номенклатуру, 
включивши до неї нові асортиментні групи; збільшити насиченість 
уже наявних асортиментних груп, наблизивши до компаній з вичерпним 
асортиментом; запропонувати більше варіантів кожного з наявних 
товарів; і, нарешті, в залежності від того, в одній сфері чи в декількох 
буде діяти підприємство, більшою чи меншою мірою буде просте-
жуватися зв’язок між усіма асортиментними групами. 

 
15.2. РОЗРОБКА ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Розробка та здійснення товарної політики вимагають дотримання 

наступних умов: чіткої уяви про мету виробництва й збуту на 
перспективу; наявності стратегії виробничо-збутової діяльності 
підприємства; доброго знання ринку й характеру його вимог; чіткої 
уяви про свої можливості та ресурси нині та на майбутнє. 

Розробка товарної політики передбачає виконання наступного 
переліку робіт: 

 комплексний аналіз можливостей діючих ринків з позиції 
забезпечення успішної реалізації попередньої номенклатури продукції, 
тобто оцінка ринків збуту; 

 оцінка рівня конкурентоздатності власного товару й аналогічного 
товару, виробленого конкурентами; 

 вибір найбільш сприятливих ринків і встановлення для кожного 
з них відповідної номенклатури продукції, обсягу реалізації, ціни; 

 аналіз зміни виторгу, визначення його оптимальних обсягів і 
відповідних їм цін, а також розробка плану перспективної номен-
клатури продукції з урахуванням її конкурентноздатності. 

За кожною товарною одиницею асортиментного портфелю в межах 
проведеної товарної політики приймається рішення щодо марочного 
найменування: використовувати єдину марочну назву для всіх товарів 
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обслуговування (тобто виконують суто технічну роботу), зокрема – 
діловоди, обліковці, архіваріуси, агенти, креслярі, секретарі-друкарки, 
стенографісти тощо. 

Робітники – це персонал, безпосередньо зайнятий у процесі 
створення матеріальних цінностей, а також зайнятий ремонтом, 
переміщенням вантажів, перевезенням пасажирів, наданням матеріальних 
послуг та ін. Крім того, до складу робітників включають двірників, 
прибиральниць, охоронців, кур’єрів, гардеробників. 

В аналітичних цілях усіх робітників можна поділити на основних – 
тих, які безпосередньо беруть участь у процесі створення продукції, 
та допоміжних – тих, які виконують функції обслуговування основного 
виробництва. Поступово, з розвитком виробництва, його механізації та 
автоматизації чіткі межі між основними та допоміжними робітниками 
зникають, а роль останніх (зокрема наладчиків, механіків) зростає. 

Важливим напрямом класифікації персоналу підприємства є 
його розподіл за професіями та спеціальностями. 

Професія – це вид трудової діяльності, здійснення якої потребує 
відповідного комплексу спеціальних знань та практичних навичок. 

Спеціальність – це більш-менш вузький різновид трудової діяльності 
в межах професії. 

Відповідно до цих визначень, наприклад, професія токаря охоплює 
спеціальності токаря-карусельника, токаря-револьверника, токаря-
розточувальника тощо. 

Професійний склад персоналу підприємства залежить від специфіки 
діяльності, характеру продукції чи послуг, що надаються, від рівня 
технічного розвитку. Кожна галузь має властиві лише їй професії та 
спеціальності. Водночас існують загальні (наскрізні) професії робітників 
та службовців. Так, наприклад, у харчовій промисловості налічується 
850 професій та спеціальностей, а з них тільки близько половини є 
специфічними для цієї галузі. 

Класифікація працівників за кваліфікаційним рівнем базується 
на їхніх можливостях виконувати роботи відповідної складності. 

Кваліфікація – це сукупність спеціальних знань та практичних 
навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до 
виконання професійних функцій відповідної складності. 

Рівень кваліфікації керівників, спеціалістів та службовців харак-
теризується рівнем освіти, досвідом роботи на тій чи тій посаді. 
Вирізняють спеціалістів найвищої кваліфікації (працівники, що 
мають наукові ступені та звання), спеціалістів вищої кваліфікації 
(працівники з вищою спеціальною освітою та значним практичним 
досвідом), спеціалістів середньої кваліфікації (працівники із середньою 
спеціальною освітою та певним практичним досвідом), спеціалістів-
практиків (працівники, що займають відповідні посади, наприклад, 
інженерні та економічні, але не мають спеціальної освіти). 
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За рівнем кваліфікації робітників поділяють на чотири групи: 
висококваліфіковані, кваліфіковані, малокваліфіковані й некваліфіковані. 
Вони виконують різні за складністю роботи і мають неоднакову 
професійну підготовку. Класифікаційні ознаки персоналу підприємства 
поряд з іншими (стать, вік, ступінь механізації праці, стаж) служать 
основою для розрахунків різних видів структур. Для ефективного 
управління важлива не проста констатація чисельності (або її динаміки) 
окремих категорій працівників, а вивчення співвідношення між ними. 

Це дозволяє не тільки виявити вплив фактора персоналу на кінцеві 
результати діяльності підприємства, а й встановити найсуттєвіші 
структурні зміни, їхні рушійні сили, тенденції і на цій підставі 
формувати реальну стратегію щодо розвитку трудових ресурсів. 

Управління трудовими ресурсами, забезпечення їхнього ефективного 
використання потребує обов’язкового формування системи оцінки 
трудового потенціалу підприємства. Передовсім слід розрізняти явочну, 
облікову та середньооблікову чисельність працівників підприємства. 

Явочна чисельність включає всіх працівників, що з’явилися на 
роботу. 

Облікова чисельність включає всіх постійних, тимчасових і 
сезонних працівників, котрих прийнято на роботу терміном на один 
і більше днів незалежно від того, перебувають вони на роботі, 
знаходяться у відпустках, відрядженнях, на лікарняному листку тощо. 

Середньооблікова чисельність працівників за певний період 
визначається як сума середньомісячної чисельності, поділена на 
кількість місяців у розрахунковому періоді. 

Різниця між обліковою та явочною чисельністю характеризує 
резерв (в основному робітників), що має використовуватись для 
заміни тих, хто не виходять на роботу з поважних причин. 

Крім оцінки персоналу з допомогою групування за названими 
вище ознаками, в зарубіжній та вітчизняній практиці управління 
трудовими ресурсами найчастіше використовуються подані нижче 
показники, які потребують порівняння з аналогічними в споріднених 
підприємствах або мають аналізуватися в динаміці. 
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Асортиментна політика підприємства є важливим параметром 
впливу на збут. Кожен товарний асортимент вимагає особливої стратегії. 
У більшості підприємств роботу з кожною асортиментною групою 
товарів доручають окремій особі, яка приймає ряд рішень щодо 
широти товарного асортименту і товарів, що його уособлюють. 

Товарний асортимент вважається «вузьким», якщо можна збільшити 
прибуток, доповнивши його новим товарами. І, навпаки, товарний 
асортимент «широкий», якщо прибуток можна збільшити, виключивши 
з нього низку товарів. Широта асортименту в значній частині 
визначається тими цілями, що ставить перед собою підприємство. 
Якщо воно бажає поставити на ринок вичерпний асортимент, 
домагаючись значної частки товару даної групи на ринку, то товарний 
асортимент буде широкий. Але якщо підприємство зацікавлене у 
високій прибутковості свого бізнесу, воно буде мати звужений 
асортимент дохідних товарів. 

З часом відбувається відновлення і насичення товарного асортименту 
новими товарами, що дає можливість підприємству: 

 дістати додатковий прибуток, задовольняючи потребу, що 
виникла; 

 задовольнити дилерів, що скаржаться на проблеми існуючого 
асортименту; 

 забезпечити більш високий рівень використання існуючих 
виробничих потужностей; 

 стати провідною фірмою з вичерпним асортиментом на даному 
товарному ринку; 

 не допустити появи нових конкурентів на товарному ринку. 
Якщо підприємство випускає кілька асортиментних груп товарів, 

то мова йде про товарну номенклатуру. 
Товарна номенклатура – сукупність усіх асортиментних груп і 

товарних одиниць, пропонованих покупцям продавцем. Товарну 
номенклатуру підприємства можна охарактеризувати з погляду 
широти, насиченості, глибини, гармонійності. 

Кількість асортиментних груп, що випускаються підприємством, 
свідчить про широту товарної номенклатури. Чим їх більше, тим 
більш широка номенклатура продукції, що випускається. 

Так, наприклад, відома фірма «Ейвон» випускає три асортиментних 
групи товарів: косметика, ювелірні вироби і господарські товари. 
Кожна з них складається з декількох підгруп: наприклад, косметичні 
товари включають губну помаду, рум’яна, пудру та ін. Усього в 
товарну номенклатуру входить 1300 різних товарних одиниць. 

У той же час фірма може запропонувати кілька варіантів кожного з 
наявного найменування товару. Наприклад, пудра розсипна та компактна, 
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Тема 15 
ТОВАРНА ТА ЦІНОВА 

ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА 
 

15.1. Поняття та складові товарної політики 
15.2. Розробка товарної політики 
15.3. Принципи і типи цінової політики 
15.4. Особливості формування цінової політики фірми 
15.5. Порівняльна характеристика цінової політики виробничого 

та торговельного підприємств 
 
15.1. ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Товарна політика – багатомірна, складна сфера діяльності, що 

вимагає прийняття рішень про конкретні особливості товарної 
номенклатури, товарного асортименту, використання марочних назв, 
упаковування, сервісних послуг, каналах розподілу товару. 

Товарна політика – це комплекс заходів, у межах яких один чи 
декілька товарів використовуються як основні інструменти виробничо-
збутової діяльності підприємства. 

Основним завданням товарної політики є її внесок у збереження 
та розвиток підприємства як соціально-економічної системи. 

До складових товарної політики відносять: 
 визначення оптимального асортименту товарів та його постійне 

оновлення; 
 якість продукції; 
 дизайн продукції; 
 розробку і здійснення пакування; 
 товарну марку; 
 міру відповідності критеріям споживачів; 
 підтримку конкурентоздатності товарів; 
 знаходження оптимальних товарних ніш; 
 розробку торговельного знаку; 
 обслуговування товарів (сервіс); 
 надання послуг з продажу та експлуатації товарів. 
Товарна політика підприємства передбачає формування товарного 

асортименту. 
Товарний асортимент – група товарів, тісно зв’язаних між собою 

схожістю функціонування. 
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Ефективність використання трудових ресурсів виявляється тільки 

через показники, що характеризують кінцеві результати діяльності 
підприємства. 

 
13.2. ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ 

ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ 
 

Окреслюючи цілі та напрямки розвитку діяльності підприємства, 
його керівництво повинно визначити необхідні для їхньої реалізації 
ресурси, в тому числі трудові. 

Планування трудових ресурсів на діючому підприємстві починається 
з оцінки їхньої наявності. Останнє передбачає інвентаризацію робочих 
місць, виявлення кількості тих, хто працює на кожній операції, що 
забезпечує реалізацію кінцевої мети (створення продукції, надання 
послуг). Аналіз і розрахунки проводяться за категоріями працівників 
(робітники, керівники, спеціалісти, службовці), а для кожної з них – 
за професіями, спеціальностями, розрядами. Щодо працівників розумової 
праці, то в цьому разі можна використати систему інвентаризації 
трудових навичок або спеціальностей, тобто реєстрацію професійних 
навичок службовців із зазначенням кількості працівників, які володіють 
ними. 

Розрахунки чисельності спираються не лише на кількісну та 
якісну оцінку трудових ресурсів, а й на можливий рівень їхнього 
використання та на аналіз факторів, що впливають на цей рівень, – 
технічних, організаційних, соціально-економічних. 

Об’єктами аналізу в такому разі стають: 
1) номенклатура продукції, що виготовляється, та послуг, що 

надаються; 
2) втрати робочого часу та їх причини; 
3) характер та порівняльний рівень технологічних процесів і 

устаткування; 
4) прогресивність та відповідність сучасним вимогам організації 

праці та виробництва; 
5) рівень мотивації трудової діяльності; 
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6) норми обслуговування та виробітку, рівень фактичного виконання 
норм тощо. 

Визначення планової чисельності персоналу залежить від специфіки 
підприємства, особливостей його функціонування, а саме: 

а) розрахунки за обсягом будуть різними для підприємств 
масового та серійного виробництва в порівнянні з підприємствами 
одиничного й дослідного виробництва; 

б) підприємство, яке докорінно диверсифікує свою діяльність, 
натрапить на значно більші проблеми в розрахунках, ніж підприємство, 
що тільки збільшує обсяги виробництва чи надання послуг; 

в) підприємству, виробництво на якому має ритмічний характер 
протягом усього року, незнані проблеми виробництва сезонного 
характеру, у тому числі щодо розрахунків чисельності персоналу. 

За умови значних організаційних змін (наприклад, створення 
нового підприємства) оцінка майбутніх потреб у трудових ресурсах 
є досить складним завданням. У цьому разі використовують типові 
структури, моделі, аналоги. 

При визначенні чисельності на прогнозований період необхідно 
враховувати фактори зовнішнього середовища, а саме: 

а) ринкову кон’юнктуру, зв’язану з тим чи іншим видом діяльності; 
б) циклічність розвитку економіки, передбачення можливого 

загального економічного спаду; 
в) регіональні особливості ринку праці (переміщення виробничих 

потужностей у регіони з нижчою вартістю праці); 
г) державні (урядові) програми, замовлення, контракти (згідно з 

останніми підприємство зобов’язане створювати нові робочі місця); 
д) юридичні аспекти (закони, договори з профспілками і т. ін.), 

що регулюють трудові відносини, захищають інтереси окремих 
категорій населення та працівників; 

е) можливості використання тимчасового наймання працівників, 
надомної праці. 

Техніка розрахунків планової чисельності окремих категорій 
працівників визначається конкретною специфікою їхньої професійної 
діяльності та галузевими особливостями функціонування того чи 
того підприємства. Але в будь-якому разі вона має базуватись на 
врахуванні можливої економії затрат праці за факторами. 

Розглянемо систему необхідних розрахунків на прикладі про-
мислового підприємства. Так, для виявлення загальної чисельності 
промислово-виробничого персоналу на плановий період використову-
ється метод корегування базової чисельності: 

,
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в) це послуги по реалізації населенню предметів; 
г) усі відповіді вірні. 
 
20. У чому полягає сутність регулюючої функції ринку? 
а) ринок спонукає виробників товарів до зниження витрат, 

підвищення якості та споживчих властивостей товарів; 
б) завдяки конкуренції суспільне виробництво звільняється від 

економічно слабких, нежиттєздатних підприємств; 
в) ринок, як регулятор виробництва, через механізм ринкових 

законів встановлює необхідні пропорції відтворення; 
г) немає правильної відповіді. 
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15. Для якого ринку характерна постійність та довгостроковість 
виробничих зв’язків, великомасштабність комерційних операцій? 

а) ринок цінних паперів; б) кредитний ринок; 
в) валютний ринок; г) ринок капіталів. 
 
16. Інфраструктура ринку – це: 
а) сукупність економічних відносин, що виникають між суб’єктами 

економічної системи з приводу обміну результатами і умовами 
виробництва; 

б) система державних, приватних і громадських інститутів і 
технічних засобів, що обслуговують інтереси суб’єктів ринкових 
відносин, забезпечують їхню ефективну взаємодію; 

в) економічна ситуація, що склалася на ринку відносно попиту, 
пропозиції, рівня цін, товарних запасів, становища основних фірм-
конкурентів тощо; 

г) особлива споживна вартість, що задовольняє певні потреби 
людини. 

 
17. Які інститути належать до організаційно-технічної інфра-

структури ринку? 
а) банки, фондові й валютні біржі, страхові та інвестиційні компанії; 
б) наукові інститути з вивчення ринкових проблем, інформаційно-

консультативні фірми, аудиторські організації; 
в) товарні біржі й аукціони, торгові доми і торгові палати, 

холдингові й брокерські компанії, інформаційні центри та ярмарки; 
г) спеціальні навчальні заклади, фонди профспілок та інших 

громадських організацій. 
 
18. Що означає сануюча функція ринку? 
а) ринок очищає суспільне виробництво від економічно слабих 

та нежиттєздатних господарських одиниць; 
б) саме ринок дає об’єктивну інформацію про те, які товари 

користуються попитом; 
в) ринок об’єднує суб’єктів економічної системи в одне, сприяючи 

формуванню єдиного економічного простору як у межах окремої 
держави, так і в межах світової економіки; 

г) усі відповіді вірні. 
 
19. Що таке продукція промислового підприємства? 
а) це продукти у вигляді засобів виробництва і предметів 

споживання і послуг промислового характеру; 
б) це побудовані або реконструйовані, а також підготовлені до 

введення в дію промислові підприємства, споруди, житлові будинки, 
соціально-культурні і комунальні об’єкти; 
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де Чпл – чисельність промислово-виробничого персоналу, що необхідна 
для забезпечення планового обсягу виробництва, осіб; 

Ч6 – базова (очікувана) чисельність, осіб; 
V – плановий темп зростання обсягу виробництва продукції, %; 
Ч – сумарна зміна чисельності за пофакторним розрахунком 

можливого зростання продуктивності праці, осіб. 
Точнішим є метод розрахунку планової чисельності на підставі 

повної трудомісткості виготовлення продукції: 
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де  – повна трудомісткість виробничої програми планового року t

(включає технологічну трудомісткість, трудомісткість обслуговування 
та управління виробництвом), нормо-годин; 

Трп – розрахунковий ефективний фонд часу одного працівника, 
годин; 

Квн – очікуваний коефіцієнт виконання норм. 
Чисельність робітників, які зайняті на роботах, що нормуються 

( ), розраховується за формулою: рн
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де ti – планова трудомісткість одиниці i-го виду-виробу, нормо-
годин; 

т – кількість виробів i-го виду, одиниць; 
п – кількість видів виготовлюваних одиниць. 
Чисельність основних робітників, зайнятих на ненормованих роботах 

( ), – контроль технологічного процесу, управління апаратами, ос
плЧ

машинами та іншим устаткуванням, розраховується за нормами 
обслуговування, а саме: 

,
об

roзмoос
пл H

КПm
Ч


  

де mo – кількість об’єктів, що обслуговуються (агрегатів і т. ін.); 
Пзм – кількість змін роботи на добу; 
Кro – коефіцієнт переводу явочної чисельності в облікову, який 

розраховується за формулою: 

,
100

100

f
К ro 

  

де  f – плановий процент невиходів робітників на роботу; 
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Ноб – норма обслуговування одного агрегату (машини) – кількість 
об’єктів на одного робітника. 

Чисельність робітників (в основному допоміжних), для яких 
неможливо встановити норми обслуговування та розрахувати 

трудомісткість робіт ( ), визначається за формулою: д
плЧ

,roзмрм
д
пл КППЧ   

де Прм – кількість робочих місць. 
Чисельність працівників управління спеціалістів, службовців 

розраховується за кожною функцією методом прямого нормування, 
якщо дані щодо трудомісткості є достатньо вірогідними. 

Для встановлення чисельності управлінського персоналу керуються 
типовими штатними розкладами (схемами, моделями), виробленими 
наукою управління та практикою в тій чи іншій сфері діяльності. 

Додаткова потреба персоналу на плановий період заявляється на 
підставі порівняння його фактичної наявності та потреби на 
плановий період за окремими професіями та кваліфікаціями. Вона 
розраховується як очікуваний приріст з урахуванням компенсації 
зменшення (вихід на пенсію, призов до армії та ін.), заміни практиків 
спеціалістами тощо. 

 
13.3. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ЯК ЕКОНОМІЧНА 

КАТЕГОРІЯ. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПОКАЗНИКИ 
РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 

 
Під продуктивністю праці, як економічною категорією, розуміють 

ефективність трудових витрат, здатність конкретної праці створювати 
за одиницю часу певну кількість благ. Рівень продуктивності праці 
визначається кількістю продукції, що виробляє один працівник за 
одиницю робочого часу, або кількістю робочого часу, що витрачається 
на виробництво одиниці продукції (рис. 14). Якщо показники виробітку 
мають більш узагальнюючий, універсальний характер, то показники 
трудомісткості можна розраховувати за окремими видами продукції 
та обчислити для розрахунків потрібної кількості робітників, виявлення 
конкретних резервів підвищення продуктивності праці. 

Натуральні показники найбільш точно відображають динаміку 
продуктивності праці, але можуть використовуватися лише на 
підприємствах, що випускають однорідну продукцію. 

Трудові показники потребують налагодженої роботи нормування 
та обліку. Їх використовують на робочих місцях, дільницях, де дуже 
великі залишки незавершеного виробництва, яке неможливо виміряти 
в натуральних або вартісних вимірах. 

Вартісні показники – це універсальні показники, вони застосовуються 
для визначення рівня та динаміки продуктивності праці. 
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9. Яка з форм організації оптової торгівлі передбачає не одночасне, 
а почергове пропонування товарів? 

а) ярмарок; б) аукціон; 
в) мерчандайзинг; г) франчайзинг. 
 
10. Ринок забезпечує виробництво оптимальної кількості товарів 

та послуг за допомогою найефективнішої комбінації ресурсів. Як 
називається ця функція ринку? 

а) алокаційна; б) інтеграційна; 
в) стимулююча; г) розподільча. 
 
11. Що являє собою ринок предметів споживання і послуг? 
а) сукупність економічних відносин з приводу організації і купівлі-

продажу вільних грошових коштів та їх перетворення на грошовий 
капітал; 

б) сфера обігу, за допомогою якої реалізуються товари народного 
споживання та послуги; 

в) сукупність ринку засобів праці і ринку предметів праці; 
г) товари і послуги виробничого призначення або такі товари і 

послуги, що безпосередньо не призначаються для задоволення потреб 
населення, а непрямим чином спрямовані на вирішення завдань із 
задоволення потреб суспільства в необхідних благах. 

 
12. Що необхідно для ефективного функціонування ринку товарів і 

послуг? 
а) дефіцит бюджету; 
б) позитивне сальдо торгового балансу; 
в) вступ України в СОТ; 
г) розвинута гуртова та роздрібна торгівля. 
 
13. Який ринок найбільш схильний до коливання попиту та 

пропозиції грошового обігу, інфляції? 
а) ринок засобів виробництва; 
б) фінансовий ринок; 
в) ринок предметів споживання і послуг; 
г) ринок праці. 
 
14. Які два ринки можна виділити у ринку засобів виробництва? 
а) ринок засобів праці і ринок предметів праці; 
б) ринок продовольчих товарів і ринок промислових товарів; 
в) ринок капіталів і валютний ринок; 
г) ринок праці і ринок інформації. 
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3. До складових ринку предметів споживання належать: 
а) авто; б) одяг; 
в) меблі; г) усі відповіді вірні. 
 
4. Під інфраструктурою ринку розуміють: 
а) систему гуртових і роздрібних торговельних структур, що 

обслуговують інтереси суб’єктів ринкових відносин; 
б) систему товарних, фінансових, наукових структур, що обслу-

говують інтереси суб’єктів ринкових відносин; 
в) систему державних, приватних і громадських торговельних 

структур, що обслуговують інтереси суб’єктів ринкових відносин; 
г) систему державних, приватних і громадських інститутів і 

техзасобів, що обслуговують інтереси суб’єктів ринкових відносин. 
 
5. Під продукцією розуміють: 
а) сукупність духовних благ, створених внаслідок виробничої 

діяльності; 
б) сукупність матеріальних благ, створених внаслідок виробничої 

діяльності; 
в) сукупність товарів, створених внаслідок виробничої діяльності; 
г) усі відповіді вірні. 
 
6. Що в результаті досягнутої домовленості між продавцем і 

покупцем встановлюється на ринку? 
а) попит; б) пропозиція; 
в) ціна; г) конкуренція. 
 
7. Ринок – це: 
а) форма господарських зв’язків між товаровиробниками та 

споживачами шляхом купівлі-продажу товарів, що жодним чином 
не пов’язана із організаційно-правовими й економічними відносинами; 

б) місце добровільних угод, де продаж товарів відбувається лише в 
тому випадку, коли обидві сторони – продавець і покупець – знаходять 
компроміс, який проявляється в ціні; 

в) місце, де здійснюється купівля та продаж грошей як специфічного 
товару, формуються попит, пропозиція та ціна на гроші; 

г) немає правильної відповіді. 
 
8. Який параметр є найбільш вагомою складовою конкуренто-

спроможності, враховуючи передовий закордонний досвід? 
а) ціна; б) дизайн; 
в) корисність; г) якість. 

Економіка підприємства 

Методи визначення

прямий обернений 
(виробіток) (трудомісткість) 

показники рівня виробітку 

натуральні трудові вартісні 

163 
 

 

розраховують через розраховують через 
обсяг продукції у 
фізичних одиницях 

розраховують через 
загальну вартість; обсяг продукції у 

нормо-годинах; обсяг продажу; 
додану вартість оцінка трудозатрат на 

виконання замовлень 

Рис. 14. Методи визначення та показники рівня продуктивності 
праці 

 
13.4. РОЗРАХУНКИ МОЖЛИВОГО ЗРОСТАННЯ 
ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ, ФАКТОРИ ВПЛИВУ 

 
Цілеспрямоване управління продуктивністю праці потребує 

класифікації чинників її росту. Всі чинники зростання продуктивності 
праці поділяють на: 

1) зовнішні; 
2) внутрішні. 
Зовнішні чинники – це ті, шо об’єктивно перебувають поза 

контролем окремого підприємства – стратегія і політика, законодавство, 
ринок, зрушення в суспільстві, природні ресурси. 

Внутрішні чинники – ті, на які підприємство може безпосе-
редньо впливати – продукція, технологія, матеріали, енергія, персонал. 

Крім того, на продуктивність праці впливають фактори, що 
групуються в такі групи: 

– матеріально-технічні (удосконалення техніки і технології, 
застосування нових видів сировини, матеріалів); 

– організаційні (поглиблення спеціалізації, комбінування, удос-
коналення системи управління організації); 

– економічні (вдосконалення систем оплати праці, участі в 
прибутках); 

– соціальні (створення належного морально-психологічного 
клімату, нематеріальне заохочення, поліпшення системи підготовки 
і перепідготовки кадрів); 

– природні умови та географічне розміщення підприємств. 
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Підвищити продуктивність праці можна двома способами: 
1) нарощуванням обсягу виробництва; 
2) скороченням чисельності працюючих. 
Обидва способи дозволяють зменшити витрати на виробництво – 

зростання обсягу виробництва при незмінній чисельності дає економію 
умовно-постійних витрат, а зменшення чисельності при сталих обсягах 
виробництва дає економію зарплати і відрахувань на неї. 

Загальний вплив чинників на зміни в продуктивності праці на 
підприємстві визначаються в такому порядку: 

1) розраховується вихідна чисельність промислово-виробничого 
персоналу в розрахунковому періоді, тобто умовна чисельність, яка 
б була необхідною для забезпечення планового обсягу виробництва; 

2) визначається зміна вихідної чисельності під впливом окремих 
чинників продуктивності праці, а також сумарна зміна чисельності; 

3) розраховується загальний приріст продуктивності праці в 
розрахунковому періоді. 

Наприклад: Економія чисельності за рахунок запровадження нової 
техніки, технології, модернізації: 

,
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де tн – tе – трудомісткість виробництва на новому та старому 
обладнанні; 

Чр – питома вага робітників, які зайняті на цьому обладнанні в 
загальній кількості працівників в базовому періоді; 

Чвих – вихідна чисельність робітників. 
Економія чисельності за рахунок скорочення внутрізмінних простоїв 

визначається за формулою: 
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де  – внутрізмінні простої в розрахунковому та базовому б
t

р
t qq ,

періоді, %. 
Якщо неможливо виконати розрахунки (особливо це стосується еко-

номічних та соціальних факторів), то зростання продуктивності праці 
розраховують на основі ситуаційного аналізу, зіставлення з аналогами. 

 
13.5. ПОНЯТТЯ І ВИДИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ. 

ФУНКЦІЇ І ШЛЯХИ РОСТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
 
Основна зарплата – залежить від результатів праці працівника і 

визначається тарифними ставками, відрядними розцінками, посадовими 
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Загострення конкурентної боротьби (за збут своєї продукції, за 
місце на ринку) поміж підприємствами змушує шукати нові засоби 
впливу на рішення покупців. Одним із таких шляхів є створення 
товарів поліпшеного рівня якості. Передовий закордонний досвід 
свідчить, що якість, безперечно, є найбільш вагомою складовою 
конкурентоздатності, але разом із тим можливості реалізації 
продукції, крім якості, визначаються значним числом параметрів і 
умов, більшість з яких розповсюджується не тільки на товар, але і 
на підприємство. 

Критерій конкурентоздатності – важливий елемент апарату 
даної категорії. Визначається стабільністю місця на своєму ринку 
підприємства і його продукції, а також рівнем продажу продукції 
підприємства на ринках. Відразу треба звернути увагу на одну з 
суттєвих помилок, що роблять наші підприємства. Вона полягає в 
тому, що підприємства зосереджують свої зусилля на випуску 
окремих видів продукції, порівнюючи їх із закордонними аналогами, – 
не завжди кращими, – намагаються перевершити їх за деякими 
параметрами. Але якщо вдалося дещо продати за валюту – радість 
на ґрунті самообману. Підприємства не беруть до уваги головного, – 
що єдиний критерій конкурентоспроможності підприємства і його 
продукції, – стабільне місце на світовому ринку, а не разова, нехай 
навіть вдала угода. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 14 

«РИНОК І ПРОДУКЦІЯ» 
 

Питання для обговорення: 
1. Чи можна назвати «ринок» багатоаспектним поняттям? Чому? 
2. Як проявляється дія алокаційної, інтеграційної та посередницької 

функцій ринку? 
3. Які види ринку найбільш та найменш розвинені в Україні? 
4. Надайте обґрунтоване визначення поняття «продукція». 
 

Тести 14 
1. Історично на ринку відбувалися такі події: 
а) продавалися та купувалися товари; 
б) зустрічалися продавці і покупці; 
в) проводилися змагання за товар; 
г) встановлювалися ціни на товар. 
 
2. До функцій ринку належать: 
а) економічна; б) фінансова; 
в) інформаційна; г) розподільча. 
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окладами, надбавками і доплатами, встановленими згідно чинному 
законодавству. 

Додаткова зарплата – залежить від кінцевих результатів роботи 
підприємства у виді премій та інших компенсаційних і заохочувальних 
виплат. 

Оплата праці тим вища, чим повніше вона виконує функції: 
1) відтворювальну – передбачає встановлення норм оплати праці 

на такому рівні, який забезпечує нормальне відтворення робочої сили 
відповідної кваліфікації та дає змогу застосовувати обґрунтовані 
норми праці, що гарантують власнику отримання доходу; 

2) стимулюючу – рівень оплати має спонукати кожного працівника 
до найефективніших дій на своєму робочому місці; 

3) регулюючу – реалізує загальновживаний принцип диференціації 
рівня заробітку за фахом і кваліфікацією відповідної категорії 
персоналу, важливістю і складністю трудових завдань; 

4) соціальну – однакова оплата за однакову роботу. 
Повна та ефективна реалізація цих функцій можлива за умови 

формування і послідовного здійснення науково обґрунтованої політики, 
як на макрорівні (держава, галузь, регіон), так і на мікрорівні 
(підприємство та його підрозділи). 

 
13.6. ТАРИФНА СИСТЕМА ЯК ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ 

ОПЛАТИ ПРАЦІ 
 

Тарифна угода – це договір між представниками сторін з питань 
оплати праці та соціальних гарантій. 

Предметом тарифної угоди, як складової частини колективного 
договору, є: 

– форми і системи зарплати; 
– мінімальна тарифна ставка; 
– розміри тарифних ставок за розрядами; 
– умови оплати в надурочний час; 
– види і розміри доплат і надбавок. 
Норми тарифної угоди можуть бути (до 6 місяців) менші ніж на 

галузевому або регіональному рівні, але не нижче норм і гарантій 
держави щодо оплати праці. 

Практична організація оплати праці базується на державному і 
договірному регулюванні її абсолютного рівня та вивчення зарплати 
всіх категорій працівників підприємств різної форми власності. 

Основний організаційно-правовий документ обґрунтування зарплати 
працівників – це тарифно-посадова система, що включає: 

 тарифно-кваліфікаційні довідники; 
 кваліфікаційні довідники посад керівників, службовців і спе-

ціалістів. 
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самого життя людей, оскільки при цьому забезпечуються засоби 
їхнього фізичного існування, реалізація і розвиток їхніх здібностей. 

У процесі виробництва взаємодіють праця і природа. Праця – 
людська діяльність, спрямована на створення матеріальних і духовних 
благ для задоволення потреб людей. Проте створення матеріальних 
благ у певних межах може здійснюватися і без безпосередньої участі 
людини (автоматизоване виробництво, хімічний процес тощо). В цьому 
випадку праця не зникає, вона переміщується у сферу регулювання, 
управління. 

Праця і виробництво – не тотожні поняття. Виробництво – це 
процес праці, що має завершений, результативний характер. Така праця 
є продуктивною, а засоби її здійснення – засобами виробництва. 
Якщо вироблено продукт, процес виробництва відбувся. Може статися, 
що праця мала місце, але продукт з якихось причин не створено. 
Таке виробництво має незавершений характер. 

Виробництво як процес суспільної праці складається з таких 
фаз: безпосереднього виробництва, розподілу, обміну, споживання. 
Воно послідовно проходить усі ці фази і одночасно перебуває в 
кожній з них у певний момент. 

Процес виробництва – це взаємодія продуктивних сил і 
виробничих відносин, які перебувають у суперечливій єдності, але 
відносно автономні у своєму розвитку. Характерною рисою 
виробництва як процесу є також поєднання в ньому елементів 
розвитку і функціонування (тобто безперервного його повторення, в 
ході якого створюються передумови для розвитку. Нарощування 
кількісних змін під час функціонування виробництва робить можливим 
перехід на новий якісний рівень, на якому знову-таки забезпечується 
більш ефективне функціонування. 

Важливою особливістю процесу виробництва є створення не 
тільки матеріальних, але й нематеріальних благ та послуг, значення 
яких у сучасних умовах значно зростає. 

 
14.7. КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 

 
Конкурентоздатність продукції – це комплекс споживчих та 

вартісних характеристик, що визначають його успіх на ринку, тобто 
здатність саме даного товару бути обміненим на гроші в умовах 
широкої пропозиції до інших конкуруючих товаровиробників. 

Одне з найважливіших завдань розвитку підприємства і країни в 
цілому, нерозривно пов’язане з ефективністю виробництва, забезпечення 
випуску необхідної кількості сучасних виробів та поліпшення якості, 
досягнення конкурентоздатності продукції на світовому ринку. 
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13.7. ФОРМИ І СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ 
 

Форми оплати праці: 
 відрядна (оплата праці проводиться за нормами та розцінками, 

встановлюється на підставі розряду працівника); 
 почасова (оплата здійснюється за годинними тарифними ставками, 

з урахуванням відпрацьованого часу та рівнем кваліфікації). 
Відрядна форма має такі системи: 
 Пряма відрядна. 
 Непряма відрядна. 
 Відрядно-преміальна. 
 Відрядно-прогресивна. 
 Акордна. 
Почасова форма включає такі системи: 
 Проста почасова. 
 Почасово-преміальна. 
 За посадовими окладами. 
Доплата – кошти, що доплачуються понад встановлений нормою 

ліміт, тарифні ставки за особливі умови чи обставини. 
Доплати надаються: 
 за роботу в наднормовий час; 
 за час простою і невиконання норм не з вини робітника; 
 особам до 18 років, які мають скорочену тривалість робочого дня; 
 за суміщення професій; 
 за збільшення обсягу робіт; 
 за роботу в нічний час; 
 за роботу у важких, шкідливих умовах праці; 
 за роботу у вихідні дні; 
 за багатозмінний режим; 
 за роз’їздний характер праці. 
Надбавка – додаткова виплата працівнику за особливо складні 

умови роботи, високоякісну роботу. 
Надбавки надаються: 
 за високу професійну майстерність; 
 за вислугу років; 
 за високі досягнення службовців у праці; 
 за виконання особливо важливої роботи; 
 за знання і використання іноземної мови в роботі. 
Колективна і контрактна оплата праці. 
Колективна система оплати праці – це заробітна плата, що 

нараховується за результатами роботи всьому колективу робітників. 
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матеріалізовані, речовинні результати виробництва. Послуги – 
нематеріальні результати виробництва. 

2. За функціональною роллю в процесі суспільного виробництва 
продукти підрозділяються на три частини: засоби виробництва 
(знаряддя праці і предмети праці), предмети споживання, військова 
продукція. 

3. Продукція підприємств класифікується також за ступенем 
обробки, оскільки кожен вид продукції звичайно проходить ряд фаз 
обробки, що відображають ступені його пристосування до потреб 
людини. За цією ознакою виділяється три різновиди продукції: 
сировина, напівфабрикат і незавершене виробництво, готова продукція 
(розрізняють кінцева продукція і проміжна продукція). 

4. Групи (види) продуктів і послуг виділяються залежно від галузі, 
в якій вони виробляються. В кожній галузі народного господарства 
продукти і послуги мають особливі форми, функції, призначення. 

Продукція промислового підприємства – це продукти у вигляді 
засобів виробництва і предметів споживання і послуг промислового 
характеру (ремонт промислових виробів, технічне обслуговування, 
інші послуги). 

Продукція будівельних організацій – побудовані або реконструйовані, 
а також підготовлені до введення в дію промислові підприємства, 
споруди, житлові будинки, соціально-культурні і комунальні об’єкти. 
Продукція сільськогосподарських підприємств – це результат виробничої 
діяльності у вигляді зібраного урожаю зернових, овочевих, садових 
та інших культур, продукти молочного і м’ясного тваринництва, 
бджільництва, вівчарства, птахівництва та інших галузей тваринництва 
у вигляді продуктів життєдіяльності тварин (тварини і птахи в живій 
вазі, вовна, яйця, мед і т. д). 

Продукція підприємств зв’язку складається з платних послуг по 
прийому і доставці адресатам листів, бандеролей, посилок, газет і 
журналів, телеграм, послуги телефонного зв’язку і т. д. 

У закладах освіти, охорони здоров’я, культури надаються послуги з 
навчання, лікування, житлові й інші послуги. 

Продукція торгівлі – послуги з реалізації населенню предметів. 
Продукція підприємств розрізняється також за фізичними 

властивостями, які дають можливість їх використання. Так виділяється 
продукція за термінами зберігання: продукція тривалого зберігання, 
продукція з обмеженими термінами. 

 
14.6. ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ 

 
Виробництво – це не тільки процес створення благ, необхідних 

для задоволення різноманітних потреб людини. Це ще й відтворення 
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Інжиніринг (від англ. «engineering» – інженерно-консультаційні 
послуги) – це виділений у самостійну сферу діяльності комплексу 
інженерно-консультаційних послуг комерційного характеру щодо 
підготовки, забезпечення процесу виробництва та реалізації продукції 
щодо обслуговування будівництва та експлуатації промислових, 
інфраструктурних сільськогосподарських та інших об’єктів. Інжи-
нірингові послуги діляться на дві групи: 1) послуги, пов’язані з 
підготовкою виробничого процесу; 2) послуги на забезпечення 
нормального ходу процесу виробництва і реалізації продукції. 

Аудиторська фірма – це незалежна висококваліфікована організація, 
яка на замовлення клієнта та за його кошти здійснює ревізію його 
господарської діяльності з метою виявлення прорахунків та резервів 
вдосконалення, контролює й аналізує фінансову діяльність підприємств і 
організацій різних форм власності, бухгалтерські звіти та баланси. 

Функціонування і дієздатність усіх елементів ринкової інфраструктури 
є важливою і необхідною умовою реальної ринкової трансформації 
економіки України. Розвиток цієї інфраструктури вимагає відповідного 
законодавства, юридичних гарантій й матеріально-фінансового 
забезпечення. 

 
14.5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ 

 
Продукція – сукупність матеріальних благ, добутих чи створених 

внаслідок виробничої діяльності: 
– будь-яка продукція (товари) вітчизняного виробництва або 

імпортована на митну територію України, призначена для споживання 
та (або) виробництва іншої продукції, у тому числі напівфабрикати 
і сировина, а також матеріали, які використовуються у процесі її 
виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, пакування та 
маркування; 

– будь-який виріб, процес чи послуга, що виготовляється, 
здійснюється чи надається для задоволення суспільних потреб; 

– корисні копалини загальнодержавного та місцевого значення 
(мінеральна сировина), що видобуваються (виробляються) під час 
розробки родовищ корисних копалин. 

Відповідно Держстандарту 15895-77 до терміна «продукція» 
подається таке визначення: «Продукція – це матеріалізований 
результат процесу трудової діяльності, отриманий у визначеному 
місці за визначений інтервал часу і призначений для використання 
споживачами з метою задоволення їхніх потреб як суспільного, так 
і особистого характеру». 

Продукція підприємств класифікується за багатьма ознаками: 
1. За характером споживчих властивостей, за формою виразу 

продукція підприємств ділиться на продукти і послуги. Продукти – 
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Використовується, коли робітники пов’язані єдиним технологічним 
процесом. 

Контрактна система оплати праці – ґрунтується на укладанні 
контракту між работодавцем і виконавцем, де вказані режим та умови 
праці, рівень її оплати та інше. 

 
13.8. ПЛАНУВАННЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ. СИСТЕМА УЧАСТІ В ПРИБУТКАХ 
 

Фонд оплати праці (ФОП) – сума грошових засобів, що виділяються 
для оплати праці всіх працівників підприємства. До нього входять 
основна і додаткова заробітна плата. 

Фонд споживання – більш ширше поняття і складається з 3 частин: 
 ФОП; 
 грошові виплати і заохочення (матеріальна допомога, трудові 

і соціальні пільги); 
 дивіденди і відсотки за акціями трудового колективу. 
Система участі в прибутках – це стимулювання персоналу через 

розподіл певної частки прибутку між працівниками підприємства. 
Розподіл може бути: 
 строковим (виплачується щомісяця); 
 відкладеним (сплачується раз на рік). 
Системи участі в прибутках різняться залежно від показників та 

засобів мотивації: 
– Стимулювання конкретних обсягів. 
– Залежно від продуктивності праці. 
– Система премій за результатами загальної діяльності підпри-

ємства. 
– Система оцінки заслуг. 
– Система колективного стимулювання. 
– Система надання акцій свого підприємства. 
– Система володіння активами підприємств за посередництвом. 
– Система розповсюдження опціонів (цінних паперів). 
 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 13 
«ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ПРОДУКТИВНІСТЬ 

І ОПЛАТА ПРАЦІ» 
 

Питання для обговорення: 
1. Дайте визначення поняттям: трудові ресурси, персонал під-

приємства, промислово-виробничий персонал. 
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2. Згідно з характером функцій, що виконуються, персонал 
підприємства поділяється здебільшого на чотири категорії. Назвіть 
їх. Дайте їм повне визначення. 

3. Персонал підприємства класифікують за двома ознаками. Назвіть 
їх. Дайте їм повне визначення. 

4. Які фактори та загальні тенденції, що впливатимуть у найближчі 
роки на формування різних видів структур персоналу та трудових 
ресурсів в Україні ви можете назвати? Поясніть вашу думку. 

5. Розкрийте зміст функцій заробітної плати. 
6. Які компенсації та інші заохочувальні виплати входять до 

заробітної плати? 
7. Дайте визначення додаткової заробітної плати та елементів, 

що входять до її складу. 
8. Дайте визначення поняття «фонд оплати праці». 
9. Розкрийте особливості нарахування премій. 
10. Розкрийте сутність відрядної форми оплати праці та особ-

ливості її використання. 
11. Визначте сферу та умови застосування погодинної форми 

оплати праці. 
12. Розкрийте сутність контрактної системи оплати праці. 

 
Тести 13 

1. Як називається частина працездатного населення, що за своїми 
віковими, фізичними, освітніми даними відповідає певній сфері 
діяльності? 

а) персонал підприємства; 
б) трудові ресурси; 
в) промислово-виробничий персонал; 
г) службовці. 
 
2. Згідно з характером функцій, що виконуються, персонал під-

приємства поділяється на: 
а) 4 групи; б) 5 груп; 
в) 2 групи; г) 3 групи. 
 
3. Дайте визначення кваліфікації. 
а) це більш-менш вузький різновид трудової діяльності в межах 

професії 
б) це вид трудової діяльності, здійснювання якої потребує 

відповідного комплексу спеціальних знань та практичних навичок; 
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здійснюється за цінами, що нижчі від роздрібних цін, але вони 
повинні забезпечувати нормально працюючому промисловому та 
торговельному підприємству відшкодування витрат, внесення платежів 
у бюджет і створення фондів економічного стимулювання та прибуток. 
Гуртова торгівля стимулює збут товарів, формує їх асортимент, 
складає і транспортує товари. 

Найбільш впливовими гуртовими торговельними структурами є 
великі торговельні фірми, торгові доми, дистриб’юторські фірми тощо. 

У практиці ринкових зв’язків широко використовуються і такі 
форми організації оптової торгівлі як аукціон, ярмарок. 

Аукціон (від лат. «аисґіо (аисґіопіх» – продаж з публічних торгів) – 
це спеціально організований ринок товарів з визначними властивостями, 
що діє періодично у певному місці і в наперед обумовлений час на 
умовах змагання між покупцями. Право придбання товарів на аукціоні 
надається покупцям, які запропонували вищу ціну. На відміну від 
інших форм реалізації (через магазини, ярмарки і т. п.) аукціон 
передбачає не одночасне, а почергове пропонування товарів: до 
реалізації пропонується один товар (лот), після його продажу (або 
зняття з аукціону) – наступний і т. д. 

Аукціони розрізняють внутрішні і зовнішні, відкриті і закриті тощо. 
У світовій практиці відомі декілька способів ведення акціонерних 
торгів: 1) з підвищенням цін; 2) з постійним пониженням цін. В 
умовах переходу України до ринку аукціон розглядається як один із 
способів приватизації державних та муніципальних підприємств. 

Ярмарок (від нім. «jahrmakt» – щорічний ринок) – це ринок оптової 
торгівлі, який організовується регулярно, періодично і функціонує в 
певному місці, у встановлений час, а також сезонний розпродаж одного 
або багатьох видів товару. Ця своєрідна форма ринку має можливість 
при порівняно невеликих витратах у короткий термін на невеликих 
площах здійснювати плідні контакти між партнерами з метою 
укладення угод, обміну інформацією, реклами фірми та її продукції. 

Ярмарки поділяються на універсальні, багатогалузеві, галузеві і 
спеціальні. За останні роки в Україні ярмарки усе більше поши-
рюються. 

Ринок засобів виробництва, предметів споживання і послуг, що 
стає все більш орієнтованим на конкретний, часто індивідуальний 
попит, викликав до життя появу і таких нових форм реалізації як 
лізинг, інжиніринг та ін. 

Лізинг (від англ. «leasing» – оренда, майновий найм) – угода між 
орендарем, власником майна (машин, устаткування, транспортних 
засобів і т. д.) і орендатором про передачу майна в оренду на 
визначений строк за певну плату. За своїм економічним змістом 
лізинг являє собою специфічну форму кредитування продажу без 
передачі права власності на товар орендарю. 
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правильність прийнятого рішення. Інформація є рідкісним благом, 
для отримання якого потрібні певні витрати. Між виробником і 
споживачем на ринку інформації є посередники, основне завдання 
яких – збирання і продаж інформації. Ці ринки відрізняються один 
від одного ступенем поінформованості та можливості реальних дій 
таких посередників у реалізації товарів і послуг. 

 
14.4. ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ 

 
Під інфраструктурою ринку розуміють систему державних, 

приватних і громадських інститутів (організацій і установ) і технічних 
засобів, що обслуговують інтереси суб’єктів ринкових відносин, 
забезпечують їхню ефективну взаємодію та регулюють рух товарно-
грошових потоків. 

Розрізняють організаційно-технічну, фінансово-кредитну та науково-
дослідну інфраструктуру ринку. 

До організаційно-технічної інфраструктури ринку належать товарні 
біржі й аукціони, торгові будинки і торгові палати, холдингові й 
брокерські компанії, інформаційні центри та ярмарки, сервісні центри, 
різного роду асоціації підприємців і споживачів, транспортні комунікаці 
і засоби оперативного зв’язку. 

Фінансово-кредитну інфраструктуру ринку утворюють банки, 
фондові й валютні біржі, страхові та інвестиційні компанії, фонди 
профспілок та інших громадських організацій. Це – всі ті, хто здатний 
здійснювати мобілізацію тимчасово вільних грошових ресурсів, 
перетворюючи їх у кредити, а потім і в капіталовкладення. 

Науково-дослідницька інфраструктура ринку включає в себе 
наукові інститути з вивчення ринкових проблем, інформаційно-
консультативні фірми, аудиторські організації, спеціальні навчальні 
заклади. 

До інфраструктури ринку входить розгалужена система приватних, 
кооперативних, державних, змішаних гуртових і роздрібних торговельних 
структур, що визначають стан двох форм торгівлі в країні: гуртову і 
роздрібну. 

Роздрібна торгівля – це торгівля, яка включає всю підприємницьку 
діяльність, пов’язану з продажем товарів і послуг безпосередньо 
кінцевим споживачам для їх особистого, сімейного чи домашнього 
використання. До роздрібної торгівлі належить величезна мережа 
магазинів, що включає універмаги, універсами, спеціалізовані магазини, 
супермаркети, магазини самообслуговування, склади тощо. 

Гуртова торгівля – це частина внутрішньої торгівлі, яка охоплює 
продаж товарів як великими, так і малими партіями з метою їх 
перепродажу або виробничого споживання. Гуртова торгівля 
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в) це сукупність спеціальних знань та практичних навичок, що 
визначають ступінь підготовленості працівника до виконання 
професійних функцій відповідної складності; 

г) немає чіткого визначення. 
 
4. У чому полягає головна мета сучасної кадрової політики? 
а) набір і формування необхідних категорій персоналу (відбір, 

професійна орієнтація, наймання, адаптація); 
б) підготовка персоналу до відповідної професійної діяльності 

(виробничо-технічне учнівство, загальна професійна підготовка, 
підвищення кваліфікації, просування по службі); 

в) забезпечення соціальної захищеності персоналу підприємства 
(фірми, корпорації); 

г) забезпечення кожного робочого місця, кожної посади персоналом 
відповідних професій та спеціальностей і належної кваліфікації. 

 
5. Які види оцінки персоналу застосовують в практиці? 
а) внутрішня оцінка; б) зовнішня оцінка; 
в) самооцінка; г) групова оцінка; 
д) часткова оцінка; е) повна оцінка. 
 
6. Яка ознака не враховується при оцінці ділових якостей керівників і 

спеціалістів? 
а) комунікабельність; 
б) здатність чітко планувати та організовувати свою роботу; 
в) компетентність; 
г) вік. 
 
7. Відповідно до Закону України «Про оплату праці» заробітна 

плата – це: 
а) абсолютна сума коштів, отриманих працівником пропорційно 

до кількості і якості своєї праці; 
б) винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку 

за трудовим договором власник або уповноважений ним орган 
виплачує працівникові за виконану ним роботу; 

в) встановлений державою розмір оплати праці, нижче якого не 
може здійснюватися оплата за фактично виконану роботу; 

г) винагорода, обчислена, як правило у грошовому виразі, яку за 
трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує 
працівникові за трудові успіхи, винахідливість, особливі умови праці. 

 
8. До мінімальної заробітної плати не входять: 
а) доплати; 
б) надбавки; 
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в) заохочувальні та компенсаційні виплати; 
г) правильні відповіді «а» і «в». 
 
9. Основна частина заробітної плати працівника не залежить від: 
а) результатів його праці; 
б) рівня його кваліфікації; 
в) складності роботи, що ним виконується; 
г) результатів господарської діяльності підприємства, на якому 

він працює. 
 
10. Додаткова заробітна плата не включає: 
а) тарифні ставки; б) доплати; 
в) надбавки; г) премії. 
 
11. Яка з основних форм заробітної плати є економічно найви-

гіднішою? 
а) відрядна; 
б) погодинна; 
в) відрядна чи погодинна залежно від умов виробництва. 
 
12. Для оплати праці допоміжних працівників і підсобників вико-

ристовується система оплати праці: 
а) пряма відрядна; б) непряма відрядна; 
в) акордна; г) бригадна. 
 
13. Встановлення розцінки відразу за весь обсяг робіт з визначенням 

терміну його виконання є характерним для системи оплати праці: 
а) непрямої відрядної; б) прямої погодинної; 
в) бригадної; г) відрядно-прогресивної. 
 
14. Надбавки надаються працівникам за: 
а) роботу в понаднормовий час; 
б) шкідливі умови роботи; 
в) високу професійну майстерність; 
г) вислугу років. 
 
15. Розмір преміальних доплат робітникам визначається у: 
а) відсотках від основної заробітної плати; 
б) відсотках від додаткової заробітної плати; 
в) відсотках від основної та додаткової заробітної плати; 
г) вигляді конкретної суми; 
д) правильні відповіді «а» і «г»; 
е) усі наведені відповіді правильні. 
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організації, банки, держава) через свої повноправні органи, а також 
фізичні особи (громадяни). 

Ринок цінних паперів є прямим продовженням кредитного ринку. 
Цінні папери – це грошові документи, що визначають взаємо-
відносини між суб’єктами, що їх випустили і тими, хто придбав їх. 
Вони передбачають виплату доходу у вигляді дивідендів або 
відсотків, а також можливість передачі грошових та інших прав, 
передбачених цими документами, особам, що є їх власниками. 

Згідно із Законом України «Про цінні папери і фондову біржу», 
в Україні випускаються такі види цінних паперів: акції, облігації, 
зобов’язання державної скарбниці, ощадні сертифікати, векселі. 

Розрізняють первинний і вторинний ринки цінних паперів. На 
первинному ринку здійснюється продаж нових паперів після їх 
емісії (випуску). Вторинний ринок цінних паперів, на якому 
обертаються раніше випущені акції та облігації, тобто здійснюється 
їх перепродаж, обслуговується фондовою біржею. 

Для розвитку фінансового ринку в Україні необхідно насамперед 
подолати економічну кризу, повернути трудящим вилучені державою 
трудові заощадження, індексувати заробітну плату, пенсії, стипендії 
відповідно до зростання цін, інтенсивніше здійснювати акціонування 
власності, створювати інвестиційні фонди тощо. 

Валютний ринок – це такий специфічний ринок, де предметом 
купівлі-продажу є різні національні валюти. Його функціонування 
зумовлено розвитком зовнішньоекономічних зв’язків між різними 
країнами і необхідністю взаємних розрахунків. З погляду організаційних 
відносин цей ринок функціонує через кореспондентські рахунки 
між банками різних країн, у вигляді валютних бірж. Найважливішими 
для світових валютних операцій є Нью-Йоркська, Лондонська, Паризька 
та Токійська валютні біржі. 

Практика функціонування ринкової системи свідчить, що заборона 
здійснювати валютні операції всім учасникам економічного життя 
призводить до формування «чорного» або, так званих, паралельних 
ринків валюти, на яких курси валют відхиляються від офіційних 
курсів. 

Ринок праці – це саморегульована система розподілу робочої 
сили із специфічними факторами конкуренції між її власниками за 
найбільш вигідні умови та оплату праці, а також між працедавцями – 
за залучення найбільш кваліфікованої робочої сили. Суб’єктами 
відносин на ринку праці виступають власники підприємств (працедавці) – 
«покупці» і окремі особи (працеємці) – «продавці». 

Ринок інформації – це сукупність економічних відносин з приводу 
збирання, опрацювання, систематизації інформації та її продажу 
кінцевому споживачу. Від якості та обсягу інформації залежить 
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продуктивності праці у сфері матеріального виробництва, насичення 
ринку товарами широкого вжитку, що дозволяє збільшити зайнятість у 
сфері нематеріального виробництва, значно розширити асортимент 
платних і безкоштовних послуг для населення. Крім цього, важливими 
умовами зростання обсягу ринку послуг є підвищення реальної 
заробітної плати, формування повноцінного ринку робочої сили та 
інші фактори. 

Ринок засобів виробництва. Свобода економічної діяльності 
господарюючих суб’єктів, їхня самостійність залежить від забезпеченості 
засобами виробництва, можливості вільної реалізації продукції, 
встановлення цін на неї, укладання договорів. Підприємництво існує 
лише тоді, коли кожна юридична чи фізична особа має можливість 
вільно придбати будь-які засоби виробництва. 

У ринку засобів виробництва виділяють ринок засобів праці і 
ринок предметів праці. Ринок засобів праці поділяється на ринок 
нового і вживаного устаткування, а також ринок специфічного 
устаткування, що виготовляється на індивідуальні замовлення. 

Для створення широкомасштабного і високоефективного ринку 
засобів виробництва в Україні мають відбутися докорінні перетворення і 
якомога швидший перехід до вільної торгівлі засобами виробництва, 
де б її суб’єктами були різні власники, тобто необхідно забезпечити 
реальний плюралізм форм власності. 

Фінансовий ринок – це певна сукупність економічних відносин 
з приводу організації і купівлі-продажу вільних грошових коштів та 
їх перетворення на грошовий капітал. Суб’єктами цих відносин є 
підприємства різних форм власності, населення, комерційні банки, 
фінансово-кредитні організації та ін. Об’єктами фінансового ринку 
є особливості заощадження населення, тимчасово вільні кошти, що 
утворюються в процесі обороту промислового і торговельного капіталу 
та ін. Фінансовий ринок включає: ринок капіталів (інвестиційний 
ринок), ринок кредитів, ринок цінних паперів, валютний ринок. 

До ринку капіталів відносять перш за все товари і послуги 
виробничого призначення або такі товари і послуги, що безпосе-
редньо не призначені для задоволення потреб населення, а непрямим 
чином (через поставку обладнання, машин, технології, сировину, 
матеріали) спрямовані на вирішення завдань із задоволення потреб 
суспільства необхідними благами. Для даного ринку характерна 
постійність та довгостроковість виробничих зв’язків, великомасштабність 
комерційних операцій, оскільки, як правило, з цим ринком пов’язано 
вирішення проблем інвестицій або капітальних вкладень. 

Кредитний ринок є системою відносин між позикодавцями і 
позичальниками з приводу позики в товарній або грошовій формі. 
Суб’єктами кредитного ринку виступають юридичні особи (підприємства, 
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Тема 14 
РИНОК І ПРОДУКЦІЯ 

 
14.1. Ринок, його економічна сутність 
14.2. Функції ринку 
14.3. Види ринку 
14.4. Інфраструктура ринку 
14.5. Загальна характеристика продукції 
14.6. Виробництво продукції 
14.7. Конкурентоздатність продукції 
 

14.1. РИНОК, ЙОГО ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ 
 

Історично слово «ринок» характеризувало певне місце, де 
продавалися та купувалися товари. Як правило, це була торгова 
площа в центрі міста або спеціально обладнане приміщення, де 
зустрічалися продавці (власники товару) і покупці (власники грошей). 
Тут у результаті досягнутої домовленості встановлювалися ціни на 
товар, який в обмін на гроші переходив у руки покупця. 

Якщо розглядати еволюцію ринку з точки зору суб’єктів ринкових 
відносин, то стає очевидним, що спочатку це були безпосередньо 
виробники і споживачі товарної продукції. Останнім часом у міру 
його розвитку й відокремлення в самостійні галузі торгівлі та 
грошового обігу, активними учасниками ринкових відносин стають 
торговельні й фінансові посередники: комерційні агенти, комівояжери, 
консигнатори, брокери, дилери та ін. 

Названі суб’єкти, діючи на правах фізичних або юридичних 
осіб, відіграють важливу роль у ринковій економіці, і не випадково, 
оскільки ринок являє собою складний механізм виявлення й узгодження 
економічних інтересів. 

Поняття «ринок» сьогодні є чи не найпопулярнішим в нашому 
суспільстві. Зумовлено це переходом України до ринкової економіки, 
ринкових відносин. 

Як економічна категорія, поняття «ринок» відображає сутність 
економічних відносин, що виникають між суб’єктами економічної 
системи (виробниками і покупцями) з приводу обміну результатами 
і умовами (факторами) виробництва. Економічні відносини завжди 
проявляються як економічні інтереси (усвідомлені людиною потреби, 
спонукальні мотиви господарської діяльності). Тому ринок – поняття, 
що відображає процес взаємодії економічних інтересів суб’єктів 
господарської системи. 
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Отже, поняття «ринок» тотожне поняттю «ринкові відносини». 
Економічна система, що функціонує на засадах ринкових відносин, 
у реальній дійсності є формою організації господарської діяльності 
суспільства, яку називають по-різному: ринкова система, система 
вільного підприємництва або ж просто – ринок. Таким чином, поняття 
ринок розглядається як у вузькому, так і в широкому значенні. В 
першому – це форма економічного обміну, в другому – система 
відносин господарювання, здатна вирішувати життєво важливі завдання 
у сферах суспільного виробництва, обміну, розподілу та споживання. 
Ринок виступає як сукупність форм і організації співробітництва 
людей один з одним, призначених для того, щоб звести разом з 
комерційною метою продавців та покупців, а також надати можливість 
першим продати, другим – купити товар. Як явище господарського 
життя, ринок з’явився багато сотень років тому як наслідок природно-
історичного розвитку виробництва і обміну, що породили товарне 
ведення господарства. Відбувалося це через розвиток суспільного 
поділу праці, появу економічно самостійних, юридичних суб’єктів і 
перехід від натурального виробництва до прямого продуктообміну, 
а потім і до товарного обміну на ринку. 

 
14.2. ФУНКЦІЇ РИНКУ 

 
Більш повно і глибоко сутність ринку розкривається через функції, 

які він виконує. До основних функцій відносяться регулююча, 
стимулююча, економічного відбору, інтеграційна, розподільча, 
алокаційна, інформаційна, посередницька, сануюча (оздоровча). 

Регулююча функція – знаходить своє відображення через 
механізм ринкових законів, у необхідності пропорції відтворення. 
Завдяки цінам ринок стимулює впровадження досягнень науки та 
техніки у виробництво, що забезпечує розширення асортименту 
товарів та послуг. 

Стимулююча функція – ринок спонукає виробників товарів до 
зниження витрат, підвищення якості та споживчих властивостей товарів. 

Функція економічного відбору полягає в тому, що завдяки 
конкуренції суспільне виробництво звільняється від економічно слабких, 
нежиттєздатних підприємств. Ринок – це найоб’єктивніший суддя і 
найдемократичніший механізм економічного відбору ефективно 
діючих господарств. Процес відбору – жорстокий і безжалісний, але 
скаржитися можна хіба що на свою некомпетентність. Реалізуючи 
цю функцію, ринок підвищує прибутковість економіки в цілому. 

Розподільча функція – доходи споживачів і виробників у ринковій 
економіці диференціюються через ціни, зумовлюючи соціальне 
розшарування суспільства за доходами. 

Економіка підприємства 
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Алокаційна функція – ринок забезпечує виробництво оптимальної 
кількості товарів та послуг за допомогою найефективнішої комбінації 
ресурсів. 

Інформаційна функція – саме ринок дає об’єктивну інформацію 
про те, які товари користуються попитом; кожне підприємство може 
регулювати власне виробництво. 

Сануюча (оздоровча) функція – ринок очищує суспільне 
виробництво від економічно слабких та нежиттєздатних господарських 
одиниць. 

Відзначені умови існування та функціонування ринку, його функції 
визначають ринок, як конкретну форму господарської діяльності 
суспільства, яка одержала назву ринкової системи господарювання, 
або ринкової економіки. 

 
14.3. ВИДИ РИНКУ 

 
Ринок предметів споживання і послуг. Ринок споживчих товарів і 

послуг являє собою сферу обігу, за допомогою якої реалізуються товари 
народного споживання та послуги. Ця сфера забезпечує задоволення 
потреб різних соціальних груп, кожної сім’ї, кожної людини. 

Послуга – це особлива споживна вартість, що задовольняє певні 
потреби людини. Особливістю послуги як товару (порівняно із 
звичайним товаром, втіленим у речі) є те, що вона корисна не як річ, 
а як діяльність. Тому споживання послуги збігається з процесом її 
створення, з діяльністю, а їх неможливо нагромаджувати, транс-
портувати. Складовими елементами ринку предметів споживання є 
виробництво товарів тривалого користування (телевізорів, холо-
дильників, автомобілів, відеотехніки тощо) та поточного споживання. 
Даний ринок найбільш схильний до коливання попиту та пропозиції 
грошового обігу, інфляції. Для функціонування ринку товарів і послуг 
потрібна розвинута гуртова та роздрібна торгівля. 

У межах споживчих товарів і послуг потрібно виділити ринок 
продовольчих товарів і ринок промислових або непродовольчих товарів. 

Для України характерним є дефіцит багатьох товарів, що забезпечує 
виробнику і продавцю монопольне становище, надаючи можливість 
встановлювати підвищені ціни, протидіяти формуванню ринкових 
відносин. Найважливішими напрямами формування ринку предметів 
споживання в Україні є: ліквідація глибокої диспропорції в народному 
господарстві між виробництвом засобів виробництва і виробництвом 
предметів споживання; розвиток підприємництва у сфері виробництва 
й збуту продовольчих і непродовольчих товарів; переходу до вільного 
ціноутворення на більшість товарів; захисту споживчого ринку та ін. 
Головною умовою розширення ринку послуг в Україні є зростання 
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