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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ  

ТОРГІВЛЕЮ ДЕРЕВИНОЮ

WAYS TO IMPROVE ECONOMIC EFFICIENCY 
OF WOOD-TRADING ENTERPRISES

Стаття присвячена дослідженню впливу клієнтського сервісу на економічну ефективність 
підприємства. Досліджено рівень клієнтського сервісу підприємства на момент проведення до-
слідження. Виявлено, що не всі атрибути клієнтського сервісу викликають задоволеність клі-
єнтів. З погляду традиційного маркетингу для підвищення показника економічної ефективності 
необхідно: зменшити транспортні витрати; налагодити систему збуту; підвищити продуктив-
ність праці; підвищити конкурентоспроможності власної продукції за рахунок зменшення част-
ки пасивних фондів у загальній вартості основних фондів та зменшення адміністративно-управ-
лінських витрат тощо. У статті запропоновано спосіб підвищення економічної ефективності 
підприємства за рахунок покращення клієнтського сервісу та надано відповідні рекомендації.

Ключові слова: клієнтський сервіс, економічна ефективність, емоційний маркетинг, клієнт, 
торгівельна діяльність.

Статья посвящена исследованию влияния клиентского сервиса на экономическую эффектив-
ность предприятия. Исследован уровень клиентского сервиса предприятия на момент проведения 
исследования. Выявлено, что не все атрибуты клиентского сервиса вызывают удовлетворенность 
клиентов. С точки зрения традиционного маркетинга для повышения показателя экономической 
эффективности необходимо: уменьшить транспортные расходы; наладить систему сбыта; повы-
сить производительность труда; повысить конкурентоспособность продукции за счет уменьше-
ния доли пассивных фондов в общей стоимости основных фондов и уменьшения администра-
тивно-управленческих расходов, но это можно сделать также и за счет улучшения клиентского 
сервиса. В статье предложен способ повышения экономической эффективности предприятия и 
даны соответствующие рекомендации по улучшению клиентского сервиса. 

Ключевые слова: клиентский сервис, экономическая эффективность, эмоциональный мар-
кетинг, клиент, торговая деятельность.
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The article is devoted to the study of the customer service in the field of wood trade and its impact 
on the economic efficiency of the company. The terminology used to denote the customer service 
improvements in the enterprise in the field of wood trade is researched – emotional marketing, Cus-
tomer Satisfaction Index (CSI), service, customer, quality, personalized service, NPS loyalty index 
(Net Promoter Score), traditional marketing, loyalty, etc. It is revealed that the customer service in 
Ukrainian companies (business-to-business and business-to-consumer companies, large and smaller 
businesses in primary, manufacturing, service sectors of the economy) differs from that which is 
commonly used in the foreign companies (American, European, Japanese, Taiwanese, South Korean 
companies and others). The expediency of using the customer service improvements concept to de-
note the economic efficiency of the wood-trading company has been substantiated. The correlation 
and special features of the economic efficiency and customer service concepts are investigated. The 
advantages and risks of investing in the customer service improvements for all stakeholders: the 
enterprise owners, region, country economy as a whole are revealed. Specific trends in the customer 
service improvements and development programs of these trends are identified. The dependence the 
economic efficiency of the wood-trading enterprise on the budget customer service improvements has 
been revealed. The notion of the economic efficiency and development of the customer`s service is 
defined. The process of providing the quality of customer service is reviewed from the basic quality 
customer experience and emotional marketing point of view. Focusing on the fundamental character-
istics of the customer’s service quality, the main parameters of the improving economic efficiency are 
defined. The principles of customer service management in the field of wood trading are researched. 
Customer service improvement program has been developed. Economic efficiency of the customer 
service improvement program has been confirmed.

Key words: customer service, economic efficiency, emotional marketing, client, trading activity. 

Постановка проблеми. Важлива роль 
у підвищенні економічної ефективності 
підприємства, яке задіяне у сфері торгівлі 
деревиною, належить прибутку, збільшення 
якого прямо пропорційно кількості замов-
лень. Враховуючи, що сучасні клієнти вже 
звикли до більшості маркетингових засобів, 
які спрямовані на стимулювання попиту, 
єдине, що може призвести до збільшення їх 
лояльності до торговельної компанії є клі-
єнтський сервіс. Тільки завдяки йому мож-
ливо у теперішніх бізнес-умовах утримати 
конкурентоспроможність. У свою чергу 
підвищення економічної ефективності під-
приємницької діяльності створює фінан-
сову основу для подальшого розвитку під-
приємства: стимулює працівників, дозволяє 
своєчасно та в повному розмірі виконувати 
зобов’язання перед контрагентами, спла-
чувати податки та кредити, впроваджувати 
інноваційні технології, інвестувати, поліп-
шувати фінансову стійкість та ділову актив-
ність підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Серед науковців, що вивчали проблеми 
впливу клієнтського сервісу на економічну 

ефективність підприємств, слід відмітити: 
Леонардо Інгільері, Міку Соломон, Філіпа 
Грейвза, Гаррі Беквіта. Теоретичні та прак-
тичні аспекти аналізу фінансових результа-
тів підприємства, а також питання щодо спо-
собів підвищення клієнтського сервісу на 
торгівельних підприємствах розглядаються 
в роботах Тоні Шея, Олександра Реп’єва, 
Карла Сьюеллі, Пола Брауна, Фреда Рай-
хельда, Роба Марки, Джозефа Мічелла, Рика 
Баррера, Джона Шоула, Рея Сісодіа, Джага 
Шета, Девіда Вольфа. Ними зроблено зна-
чний внесок у розробку теоретико-методич-
них основ визначення сутності клієнтського 
сервісу, способів його покращення та мето-
дики визначення. Але на сьогоднішній день 
недостатньо повно розкрито питання під-
вищення економічної ефективності підпри-
ємницької діяльності шляхом покращення 
клієнтського сервісу. 

Вітчизняні та зарубіжні роботи в області 
менеджменту, маркетингу, математич-
ного моделювання, які вивчають проблему 
аналізу клієнтського сервісу організації, 
зокрема індекс NPS, одноголосно свідчать 
про те, що в поточних ринкових умовах під-
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вищення рівня клієнтського сервісу є осно-
вою зростання фінансової ефективності 
компанії. 

Постановка завдання. Головною метою 
статті є дослідження підвищення економіч-
ної ефективності вітчизняних підприємств, 
які задіяні у торгівлі деревиною, шляхом 
покращення клієнтського сервісу.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Для України ліс – один із найваж-
ливіших сировинних ресурсів, а лісозаго-
тівельна сфера є комплексоутворювальною 
[1]. Лісозаготівельна сфера забезпечує 
розвиток таких провідних галузей еконо-
міки країни, як: деревообробна, меблева, 
паперова, енергетична, будівельна, хімічна. 
Україна володіє лісовим ресурсом у роз-
мірі 10,6 млн. га. Це одна шоста території 
держави. Щорічно в Україні на 1 га при-
ріст деревини становить 4 кубічні метри, 
всього — 40 млн. кубічних метрів. Тобто 
українські підприємства можуть заготов-
ляти на продаж удвічі більше деревини [2]. 
При цьому більшість підприємств, заді-
яних у цій сфері, сьогодні не мають потреби 
заготовляти стільки товару, бо клієнтська 
активність залишається низькою. Звичайно 
причинами такої ситуації є і складність еко-
номічної та політичної ситуації в країні, і 
необхідність проведення реформ на рівні 
держави, але найважливішою причиною 
є – низький рівень клієнтського сервісу, 
який призводить до задоволеності замовни-
ків та відсутності у них бажання придбати 
деревину в конкретному підприємстві. І з 
цією перешкодою на шляху до підвищення 
економічної ефективності можливо впора-
тися на рівні керівників середньої та вищої 
ланки.

Згідно П. Самуельсона і В. Нордхауса, 
економічна ефективність – це отримання 
максимуму можливих благ від наявних 
ресурсів, постійно співвідносячи вигоди 
(блага) і витрати. Виробник і споживач 
прагнуть до найвищої ефективності, макси-
мізуючи при цьому свої вигоди і мінімізу-
ючи витрати [3, c. 305–317].

Таким чином, економічна ефектив-
ність – це результат, який можна отримати, 

порівнюючи показники прибутковості 
виробництва по відношенню до загальних 
витрат і використаних ресурсів. Якщо пер-
ший показник вище в порівнянні з другою 
складовою, значить, цілей досягнуто, всі 
потреби задоволені. Якщо ситуація склада-
ється навпаки, то це означає, що економіч-
ного ефекту не спостерігається і підприєм-
ство зазнає збитків. 

3 метою визначення економічної ефек-
тивності підприємства застосовується фор-
мула П. Самуельсона і В. Нордхауса та дані 
Фінансового звіту суб’єкта малого підпри-
ємництва за 2016-2018 роки.

Розрахунок економічної ефективності 
підприємства проводиться за формулою: 

Å
ÅÊÎÍÎÌІ×ÍÈÉ ÅÔÅÊÒ ×ÈÑÒÈÉ ÏÐÈÁÓÒÎÊ

ÂÈÒÐÀÒÈ ÍÀ ÄÎÑßÃÍÅÍÍß
�

� �� � �

� � �� � �ÅÊÎÍÎÌІ×ÍÎÃÎ ÅÔÅÊÒÓ

Узагальнююча характеристика фінансо-
вих результатів діяльності торгівельного 
підприємства за 2016-2018 рр. та розраху-
нок економічної ефективності представлено 
в таблиці 1.

Як видно з таблиці, економічна ефек-
тивність підприємства за минулі три роки є 
низькою. Показник чистого прибутку менше 
в порівнянні з витратами на його досяг-
нення, тому високого економічного ефекту 
не спостерігається. Виправити ситуацію 
на підприємстві можливо шляхом удоско-
налення клієнтського сервісу. Для початку 
треба визначити його актуальний стан. 

Для аналізу клієнтського сервісу підпри-
ємства були проведені глибинні інтерв’ю 
із клієнтами, які протягом останніх трьох 
місяців здійснювали замовлення деревини. 
Після вивчення їх результатів були виявлені 
атрибути, які слугували базою для форма-
лізованого опитування клієнтів, що мали 
досвід взаємодії з компанією протягом 
останніх трьох місяців. Мета опитування – 
зібрати дані для визначення рівня клієнт-
ського сервісу на підприємстві.

Перший етап дослідження полягав у про-
веденні 14 глибинних інтерв’ю з клієнтами 
компанії, які в останні три місяці здійснили 
замовлення деревини. Метою проведення 
інтерв’ю було виявлення важливих з точки 
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зору клієнта характеристик взаємодії з ком-
панією на різних стадіях – до здійснення 
замовлення, під час оформлення докумен-
тів і після здійснення доставки деревини. 
Керуючись поставленою метою, було сфор-
мовано гайд-інтерв’ю з 13 питань, струк-
турованих відповідно до основних стадій 
споживчого досвіду. В ході інтерв’ю рес-
понденти ділилися досвідом останньої вза-
ємодії з компанією, позитивними і негатив-
ними враженнями від процесу здійснення 
покупки, а також розповідали, на що вони 
звертають увагу, обираючи постачальника. 
За результатами інтерв’ю був проведений 
якісний контент-аналіз отриманого матері-
алу, результатом якого став список характе-
ристик взаємодії клієнта з компанією.

До списку найбільш популярних атрибу-
тів увійшли наступні: відомість компанії, 
наявність веб-ресурсу, необхідна інформа-
ція на сайті, зручне розташування офісу, 
широкий асортимент, прийнятні ціни, ввіч-
ливі менеджери, наявність потрібної дере-
вини, наявність вигідних акцій, відсутність 
черги до менеджера, якість деревини, швид-
кість відгрузки, наявність онлайн-чату на 
сайті, швидкість доставки, швидкість під-

готовки податкових накладних, кваліфіко-
вані співробітники, приємний і стильний 
зовнішній вигляд співробітників, наявність 
демонстраційної зали, співвідношення ціна-
якість, персональний менеджер, індивіду-
альні умови розрахунку, вигідні пропозиції 
в розсилках, не нав’язливі розсилки, вигідні 
програми лояльності.

Для вибору характеристики для формалі-
зованого опитування проведено кількісний 
контент-аналіз, в ході якого підрахована 
кількість згадок кожної характеристики 
споживчого досвіду у всіх інтерв’ю. Було 
припущено, що найбільш згадуються саме 
ті атрибути, які є найважливішими для клі-
єнтів. У таблиці 2 наведені атрибути, зга-
дані більш ніж третиною респондентів.

У підсумку було отримано характерис-
тики взаємодії клієнта та компанії, які 
увійшли в анкету для формалізованого 
онлайн-опитування клієнтів, що зробили 
замовлення у компанії в останні три місяці. 
Для опитування була розроблена анкета, що 
складається з 5 розділів. У першому розділі 
містилися кілька запитань, що стосуються 
частоти замовлень в останні три місяці. 
Якщо респондент відповідає у анкеті, що в 

Таблиця 1
Аналіз економічної ефективності діяльності підприємства за 2016-2018 рр., тис. грн.
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Чистий дохід від 
реалізації продукції 2000 10535,80 10829,50 10037,50 293,70 -792,00 102,788 92,687

Разом доходи 2280 10535,80 10829,50 10037,50 293,70 -792,00 102,788 92,687
Собівартість 
реалізованої продукції 2050 7241,30 8439,20 9825,20 1197,90 1386,00 116,543 116,423

Інші операційні 
витрати 2180 517,00 2213,20 2526,70 1696,20 313,50 428,085 114,165

Разом витрати 
(2050 + 2180 + 2270) 2285 10342,20 10652,40 9768,00 310,20 -884,40 102,999 91,698

Фінансовий результат 
до оподат-кування 2290 193,60 177,10 269,50 -16,50 92,40 91,477 152,174

Податок на прибуток 2300 35,20 31,90 48,40 -3,30 16,50 90,625 151,724
Чистий прибуток 2350 158,40 145,20 221,10 -13,20 75,90 91,667 152,273
Економічний ефект х 0,015 0,014 0,023 -0,002 0,009 88,997 166,060
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останні три місяці замовлення не було зро-
блене, то опитування буде завершено.

Наступні два розділи анкети є основними. 
Саме в цих розділах респондентам пропону-
ється оцінити свій досвід взаємодії з компа-
нією за переліком атрибутів. Перший блок 
питань складено на основі попереднього 
якісного етапу. До нього увійшли харак-
теристики клієнтського сервісу компанії 
виявлені в результаті проведених інтерв’ю. 
Фінальний список атрибутів, який увійшов 
в анкету, виглядає наступним чином: відо-
мість компанії, широкий асортимент, інфор-
мативність сайту, прийнятні ціни, персо-
нальний менеджер, наявність необхідних 
товарних позицій у достатній кількості на 
складі, наявність вигідних акційних про-
позицій, швидке відвантаження, швидка 
доставка, наявність демонстраційної зали, 
якість, наявність онлайн-чату на сайті, зруч-
ність розташування офісу, ввічливість пер-
соналу, професіоналізм персоналу, швид-
кість обслуговування, спеціальні пропозиції 
для постійних покупців, присутність в соці-
альних мережах.

Складена анкета лягла в основу онлайн-
опитування – за допомогою електронної 
пошти клієнтам компанії були надіслані 
листи з анкетою та проханням пройти опи-
тування. В результаті набралося 138 валід-
них анкет. В них треба було навпроти кож-
ного пункту поставити оцінку задоволеності 

кожним з запропонованих пунктів від 1 до 
10. Результати опитування були оброблені
та за кожним пунктом підрахована середня 
арифметична величина за алгоритмом Єлі-
сєєвої І.І. та Юзбашевої М.М. [4]. Резуль-
тати дослідження представлені у таблиці 3. 

Таким чином, можна зробити висновок, 
що актуальний рівень клієнтського сервісу 
на підприємстві є дуже високим. Респон-
денти надали оцінку більше 7 балів 11 атри-
бутам клієнтського сервісу, зокрема якості 
продукції, швидкості обслуговування, про-
грамі лояльності, професіоналізму та ввіч-
ливості персоналу. Також були виявлені 
атрибути, які викликають незадоволеність 
клієнтів. Вони отримали низьку оцінку и 
саме з ними треба працювати. Це: інфор-
мативність сайту, персональний менеджер, 
швидке відвантаження і доставка, наявність 
демонстраційної зали, наявність онлайн-
чату на сайті та присутність в соціальних 
мережах. 

На думку багатьох науковців для під-
вищення показника економічної ефектив-
ності необхідно: зменшити транспортні 
витрати; налагодити систему збуту; під-
вищити продуктивність праці; підвищити 
конкурентоспроможність власної продук-
ції за рахунок зменшення частки пасивних 
фондів у загальній вартості основних фон-
дів та зменшення адміністративно-управ-
лінських витрат тощо [5], але це можна 

Таблица 2
Атрибути, які найчастіше виділяють в інтерв’ю

Атрибути клієнтського сервісу Частота виділення 
у інтерв’ю

Широкий асортимент 43%
Наявність сайту 43%
Прийнятні ціни 43%
Персональний менеджер 43%
Наявність необхідних товарних позицій у достатній кількості на складі 36%
Наявність вигідних акційних пропозицій 36%
Швидка відвантаження 36%
Швидка доставка 36%
Наявність демонстраційної зали 36%
Якість 36%
Відомість компанії 50%
Наявність онлайн-чату на сайті 36%
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зробити також за рахунок покращення клі-
єнтського сервісу.

На досліджуваному підприємстві клі-
єнтський сервіс має досить високий рівень, 
але його можливо удосконалити ще більше, 
зокрема, треба працювати з тими аспектами, 
які отримали низьку оцінку від респонден-
тів (інформативність сайту, наявність пер-
сонального менеджера у кожного клієнта, 
швидке відвантаження і доставка, наявність 
демонстраційної зали, наявність онлайн-
чату на сайті та присутність в соціальних 
мережах). 

У першу чергу треба переробити сайт 
до більш сучасного та інформативного 
варіанту. Найкращій вибір – лендінг. Це 
сайт з однієї сторінки, на якому коротко і 
ємко представлена інформація про товар, 
зокрема, рекомендуємо вказати контактні 
дані, розмістити каталог деревини, коротко 
розповісти про компанію, переваги, систему 
доставки. Обов’язково потрібен онлайн-чат 
для оперативного зв’язку з менеджером. 
Також можна зробити форму для того, щоб 
клієнт міг зразу залишити замовлення, вка-
завши лише номер свого телефону, та адресу 
електронної пошти. 

За кожним клієнтом повинен бути закрі-
плений персональний менеджер, який озна-
йомлений зі специфікою його діяльності та 
історією замовлень. Відвантаження товару 
повинна здійснюватися не пізніше, ніж 
через 24 години після з’ясування усіх дета-
лей з клієнтом. Наявність демонстрацій-
ної зали дозволить клієнтам впевнитися у 
якості пропонованої деревини. 

У сегменті продажу деревини для 
покупця є важливим обізнаність продавця 
у питаннях оцінки якості продукції, а такої 
порядність щодо її походження (вирубка 
тільки у законному порядку). Якщо поста-
чальнику довіряють, то і частіше роблять 
замовлення. Приклад впевненості та обі-
знаності повинен показувати керівник, бо 
компанії, у яких топ-менеджер не має осо-
бистого бренду, поступаються за популяр-
ністю тим підприємствам, які уособлюють 
конкретну людину. 

Потрібно забезпечити просту та безпечну 
доставку деревини. Можна придбати вантаж-
ний автотранспорт з різною вантажопідйом-
ністю, щоб здійснювати оперативно доставку 
по м. Запоріжжя, Запорізькій області и регі-
онам. Доставка власним автотранспортом є 

Таблица 3
Рівень задоволеності атрибутами клієнтського сервісу

Атрибути клієнтського сервісу Рівень задоволеності 
у балах

Відомість компанії 9.7
Широкий ассортимент 9.5
Інформативність сайту 5.6
Прийнятні ціни 9.8
Персональний менеджер 2.2
Наявність необхідних товарних позицій у достатній кількості на складі 9.6
Наявність вигідних акційних пропозицій 9.4
Швидке відвантаження 1.2
Швидка доставка 3.2
Наявність демонстраційної зали 2.3
Якість 9.9
Наявність онлайн-чату на сайті 2.4
Зручність розташування офісу 7.5
Ввічливість персоналу 9.3
Професіоналізм персоналу 9.7
Швидкість обслуговування 9.1
Спеціальні пропозиції для постійних покупців 8.9
Присутність в соціальних мережах 6.5
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більш дешевою та дає гарантію збереження 
вантажу від пошкоджень. Компанії слід вста-
новити безкоштовну доставку деревини, 
щоб покупцеві не потрібно було вирахо-
вувати самостійно, на скільки подорожчає 
його замовлення за урахуванням вартості 
доставки. Також треба запровадити надійне 
пакування для деревини, яке захистить від 
пошкоджень в дорозі. 

Підприємству рекомендовано викорис-
товувати всі онлайн-можливості – потрібно 
будувати стратегію цифрової присутності 
в Інтернеті, щоб клієнти могли за допомо-
гою будь-якого гаджету налагодити комуні-
кацію з підприємством (питання, покупка, 
консультація, оплата) та не чекати відповіді 
дуже довго. 

Перебудовуватися на нову парадигму, 
яка полягає в тому, що клієнт є найвищою 
цінністю компанії. Менеджери компанії 
повинні спілкуватися з покупцями добро-
зичливо і давати компетентні роз’яснення з 
усіх питань, замість того, щоб спілкуватися 
зверхньо, використовувати психологічні 
прийоми для продажу товару, грубіянити 
йому. Наприклад, коли клієнту потрібні 

додаткова інформація щодо деревини, то 
треба надати її у той кількості, яка буде 
потрібна (з усіх можливих ракурсів, при 
світлі сонця та у тіні). 

Висновки з проведеного дослідження. 
Незважаючи на всі складнощі, з якими сьо-
годні стикаються підприємства, що займа-
ються торгівлею деревиною, існує нагальна 
необхідність вдосконалення клієнтського 
сервісу. Це сприятиме зростанню економіч-
ної ефективності підприємств лісозаготі-
вельної галузі. Для того, щоб підприємства 
стабільно працювали з високою економіч-
ною ефективністю, можна запропонувати 
такі заходи поліпшення клієнтського сер-
вісу: покращення інформативності сайту, 
впровадження персонального менеджеру 
для клієнтів, пришвидшення відвантаження 
і доставки, створення демонстраційної 
зали, запровадження онлайн-чату на сайті 
та збільшення присутності в соціальних 
мережах. Впровадження цих рекомендацій 
у бізнес сприятиме підвищенню його кон-
курентоспроможності та, як наслідок, при-
зведе до покращення економічної ефектив-
ності підприємницької діяльності. 
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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

ORGANIZATION AND RATIONALIZATION 
OF THE PRODUCTION SYSTEMS

У зв’язку зі зростанням рівня конкуренції, переорієнтацією ринків збуту та посиленням єв-
роінтеграційних процесів питання вдосконалення організації виробництва за умов інновацій-
ного розвитку залишаються маловивченими та потребують подальшого дослідження. У статті 
проведено дослідження чинної системи організації виробництва, функцій та закономірностей 
виробничих процесів, а також розглянуто напрями вдосконалення організації виробництва за 
умов інноваційного розвитку.

Ключові слова: організація, виробництво, система, основні засоби, конкурентоспромож-
ність, ефективність, інновації, розвиток.

В связи с ростом уровня конкуренции, переориентацией рынков сбыта и усилением ин-
теграционных процессов вопросы совершенствования организации производства в условиях 
инновационного развития остаются малоизученными и требуют дальнейшего исследования.  
В статье проведено исследование действующей системы организации производства, функций 
и закономерностей производственных процессов, а также рассмотрены направления совер-
шенствования организации производства в условиях инновационного развития.

Ключевые слова: организация, производство, система, основные средства, конкурентоспо-
собность, эффективность, инновации, развитие.

The effectiveness of the organization of production processes of the enterprise is one of the sources 
of competitiveness and efficiency of the industrial enterprise. The purpose of this scientific article is 
the study of the existing system of production organization and determination of innovative directions 
of its improvement. The technical development of the enterprise largely depends on the marketing 
and production strategy that determines the planned measures as to the equipments and technologies 
which are necessary for the output of a particular product. Control by organization of industrial pro-
cesses in the conditions of innovative development will allow to provide integration of the economic 
activity every producer of products in a concrete region with every consumers of this product as a 
production resource and thus combine the activities of all producers within the confines of a single 
integration association. The improvement of the organization of production, its orientation and the 
intensity of organizational changes depends on a number of factors that affecting it: the development 
of the product market, which foresee shortening of the life cycle of manufactured products and ensur-
ing of the market with necessary goods; automation of production processes and use of innovative 
technologies, financial image of production. The management system should correspond modern 
market conditions: to have high flexibility of production, which allows quickly change the range of 
products; to be adequate to the complex production technology, which requires an entirely new type 
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of control, organization and division of labor; take into account serious competition in the market of 
goods and services, which radically changed the requirements for products’ quality, to the organiza-
tion of after-sales service and additional branded services; to take into account requirements to the 
level of quality of service for consumers and the time of execution of transactions; take into account 
the change in the structure of production costs; take into account the need to record the uncertainty of 
the environment. The model of innovative development of the organization of production is based on 
the suggestion that the main criteria for the success of business entities are: survival in a competitive 
environment; high flexibility and adaptation of production to environmental changes; effectiveness 
and efficiency of activities; positive dynamics of productivity as a relative efficiency; practical real-
ization of administrative decisions. The program of improving the organization of production in the 
conditions of innovation development will allow to provide the correspondence of the organization of 
production enterprises to its goals and prospects plans, the relationship between forms and methods 
of organizing production of its material and technical basis, to the concrete production and technical 
conditions and economic requirements of complexity of production.

Key words: organization, production, system, fixed assets, competitiveness, efficiency, innova-
tions, development.

Постановка проблеми. Ефективність 
організації виробничих процесів підприєм-
ства є одним з джерел конкурентоспромож-
ності та дієвості промислового підприєм-
ства. Вплив процесів розвитку виробництва 
на прийняття організаційних рішень посту-
пово розширюється, і якщо спочатку вони 
спирались лише на трудові процеси, то сьо-
годні вони включають і виробничі процеси 
підприємства.

Організація виробництва взаємодіє з 
іншими елементами управління виробни-
цтвом, тому запровадження будь-яких ново-
введень має супроводжуватись змінами в 
самій системі управління підприємством. 
Організація виробничих процесів підпри-
ємства ведеться відокремлено від інших 
функціональних галузей його діяльності, 
що призводить до прийняття неузгоджених 
рішень та відсутності загальної стратегії 
організаційного розвитку. Визначені недо-
ліки свідчать про потребу вдосконалення 
організації виробничих процесів за умов 
інноваційного розвитку підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми організації виробництва роз-
глядаються в роботах багатьох зарубіжних 
і вітчизняних вчених та фахівців, таких як, 
зокрема, Ф. Гілберт, Г. Емерсон, Ф. Тейлор, 
Г. Форд, О. Амоша, Б. Андрушків, Д. Богиня, 
І. Бондар, М. Долішній, Б. Ігумнов, М. Кім, 
А. Кутиркін, С. Мочерний, В. Плаксов, 

С. Покропивний, М. Прокопенко, П. Харів, 
М. Хопчан, М. Чумаченко.

Проблемам інноваційного розвитку при-
свячено наукові праці Л. Антонюка, О. Лапка, 
М. Портера, А. Поручника, Й. Шумпетера, 
К. Фрімена, Б. Твісса, Р. Фостера, П. Санта, 
Д. Черваньова та інших вчених-економістів. 
Їхні дослідження спрямовані на визначення 
принципів побудови економічної страте-
гії розвитку підприємств та факторів, що 
забезпечують ефективність її застосування.

Однак у зв’язку зі зростанням рівня кон-
куренції, переорієнтацією ринків збуту та 
посиленням євроінтеграційних процесів 
питання вдосконалення організації вироб-
ництва за умов інноваційного розвитку 
залишаються маловивченими та потребу-
ють подальшого дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є 
дослідження наявної системи організації 
виробництва та визначення інноваційних 
напрямів її вдосконалення. Для досягнення 
поставленої мети вирішено такі основні зав-
дання: розглянуто сутність системи органі-
зації виробництва, проведено дослідження 
її складових елементів, визначено напрями 
вдосконалення з огляду на інноваційний 
розвиток.

Виклад основних результатів. Підпри-
ємство як виробнича система зі своїми під-
системами та службами є найскладнішою 
системою. Якщо для конструювання нової 
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продукції та здійснення техніко-техноло-
гічних нововведень розробляються цільові 
проекти спеціалізованими підрозділами 
технічної підготовки виробництва, то проб-
лема адаптації виробництва до виникаючих 
змін, його реорганізації залишається неви-
рішеною або вирішується в процесі осво-
єння продукції, що значно затримує строки 
її виходу на ринок, збільшує витрати, погір-
шує конкурентну позицію [1, с. 475].

Розуміння того, що кожне підприємство 
є складною соціально-економічною систе-
мою, потребує під час розгляду будь-якої 
виробничої ситуації враховувати таке.

1) Системний підхід – це методологія
дослідження об’єктів як системи.

2) Стан виробничої системи залежить від:
– зовнішнього оточення, яке включає вхід

і вихід системи, взаємозв’язок із зовнішнім 
середовищем та зворотний зв’язок;

– внутрішньої структури виробничої сис-
теми, тобто сукупності взаємопов’язаних 
компонентів, що забезпечують процес 
виробництва через перероблення входу сис-
теми в її вихід і досягнення цілей системи.

3) Ситуаційний підхід передбачає враху-
вання конкретної ситуації під час прийняття 
організаційних рішень, тобто пов’язує кон-
кретні організаційні прийоми під час вирі-
шення проблем із загальною ситуацією, що 
склалась у зовнішньому середовищі та на 
підприємстві.

4) Внутрішні перемінні характеризують
саму систему. До внутрішніх перемінних 
виробничої системи належать цілі, ресурси, 
технологія, структура, культура та знання 
людей, завдання, які вони розв’язують, 
тощо. Внутрішні перемінні повинні забез-
печувати процес створення продукції 
(виробів, товарів чи послуг). Ці перемінні 
контрольовані та керовані, бо є результатом 
управлінських рішень відповідно до місії 
підприємства, цілей і завдань його виробни-
цтва та підрозділів.

Під час створення виробничої системи, а 
також у процесі її функціонування необхідне 
чітке дотримання вимог до продукції, послуг:

– відповідність технологічного процесу
властивостям сировини, матеріалу, продукції;

– відповідність виробничих потужнос-
тей усіх складових елементів системи, що 
забезпечує результативність загалом.

5) Вибір типу технології залежить від
сфери, у якій організація здійснює свою 
діяльність. Існують суттєві відмінності між 
виробничими технологіями та технологі-
ями обслуговування. Виробничі технології 
є фондоємними, включають складні тех-
нічні системи спеціального призначення, а 
в основі технологій обслуговування лежать 
різноманітні засоби комунікації, які є уні-
версальними та переважно не вимагають 
спеціального технічного оснащення. Отже, 
саме техніко-технологічна база виробничих 
підприємств потребує постійної уваги для 
підтримання її в належному стані та своє-
часного оновлення [3].

Оцінювання технічного рівня підпри-
ємства має спиратися на аналіз та узагаль-
нення певної системи показників, які відо-
бражають ступінь технічної оснащеності 
персоналу, рівень прогресивності техно-
логії, технічний рівень виробничого устат-
кування, рівень механізації та автоматиза-
ції основного й допоміжного виробництва 
тощо. Об’єктивність може бути забезпечена 
за умови не лише методично правильного 
обчислення відповідних показників, але й 
порівняння їх динаміки для конкретного 
підприємства за певний період. Для погли-
бленого аналітичного оцінювання стану 
технічного розвитку підприємства, необхід-
ність у якому виникає під час розроблення 
спеціальної перспективної програми, можна 
використовувати й інші показники, зокрема 
ті, що відображають галузеву специфіку 
виробництва. До них відносять механоозб-
роєність праці, коефіцієнт фізичного спра-
цювання устаткування, коефіцієнт техно-
логічної оснащеності виробництва, ступінь 
утилізації відходів виробництва [5].

Системний аналіз рівня організації 
виробництва здійснюється з позиції повноти 
реалізації її основних принципів як під час 
формування структури, так і в процесі функ-
ціонування цього підрозділу. Отже, оцінка 
системи організації виробництва (СОВ) 
загалом на підприємстві формується на під-
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ставі оцінок на рівні виробничих підрозді-
лів, а саме дільниць, цехів (рис. 1). Такий 
підхід застосовується для новостворених 
виробничих систем.

На кожному ієрархічному рівні СОВ оці-
нюється в трьох взаємопов’язаних напря-
мах, а саме функціональному, елементному 
та організаційному. Під час діагностування 
діючих підприємств (виробничих систем) 
спершу аналізу підлягає організаційна 
побудова підрозділів, а потім аналізуються 
функціональна та елементна побудови. 
Це пояснюється тим, що діюча виробнича 
структура, її організація вможливлюють 
підвищення якості функціонування вироб-
ничої системи за рахунок раціоналізації 
функціонального змісту та зміни елемент-
ного складу відповідно до необхідних 
ресурсів.

Як видно з рис. 1, оцінка рівня СОВ на 
підприємстві складається з трьох рівнів 
показників, а саме узагальнюючих (верх-

ній), результуючих (середній) та окремих 
(нижній). До узагальнюючих належать 
показники рівня СОВ на дільницях і в 
цехах, до результуючих – показники рівня 
організаційної, функціональної та елемент-
ної побудов. На нижньому рівні розрахову-
ються показники відносно до організацій-
ної, функціональної та елементної побудов 
підрозділу та відображають:

– в організаційному розрізі ступінь ефек-
тивності побудови структури підрозділу;

– у функціональному розрізі ступінь
повноти виконання його функцій;

– в елементному розрізі рівень викорис-
тання елементів, що входять до системи.

Розрахунок показників здійснюється 
знизу догори з рівня дільниці, де конкрет-
ний прояв має форма спеціалізації та раціо-
нальної побудови виробничого процесу.

Технічний розвиток підприємства вели-
кою мірою залежить від маркетингової та 
виробничої стратегій, які визначають пла-

Рис. 1. Схема оцінки рівня системи організації виробництва [1, с. 487]

Оцінка рівня СОВ

підприємства

Оцінка рівня СОВ в цехах

Цех 1 Цех 2 ………… Цех №

Оцінка рівня СОВ на дільницях

Дільниця Дільниця ………… Дільниця №

Оцінка рівня функціо-
нальної побудови ви-

робничої системи
Показники:

коефіцієнт завантажен-
ня устаткування Кз;
коефіцієнт змінності ро-
боти устаткування Кзм

Оцінка рівня організа-
ційної побудови вироб-

ничої системи
Показники:

коефіцієнт закріплення 
операцій Кз.о;
коефіцієнт зовнішніх 
кооперацій:
• за кількістю передач
Ке;

• за трудомісткістю Кт

Оцінка рівня елемен-
тної побудови вироб-

ничої системи
Показники:

коефіцієнт пропор-
ційності Кпр;
коефіцієнт рівномір-
ності Крн;
коефіцієнт неперери-
вності Кн
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нові заходи щодо устаткування та техно-
логії, необхідні для випуску певного про-
дукту. Наприклад, за умов концентрованого 
зростання важливо забезпечити збільшення 
виробничої потужності шляхом придбання 
нових одиниць обладнання або підвищення 
продуктивності наявного обладнання через 
капітальний ремонт чи модернізацію. Тоді 
виробнича стратегія орієнтується на міні-
мізацію витрат і технологію масового чи 
серійного виробництва. Якщо ж передбача-
ється реалізація стратегії диверсифікації, то 
склад технологічного обладнання, що вста-
новлюється для випуску нової продукції, 
може радикально відрізнятися від наявного, 
оскільки впроваджуються нові технологічні 
процеси [6, с. 210].

Нині економічний стан в країні зали-
шається досить складним, що пов’язане з 
низьким рівнем конкурентоспроможності 
промислової продукції та технологічною 
відсталістю виробництв. Процес глобаль-
ної зміни ситуації на промислових підпри-
ємствах, що забезпечував би найближчим 
часом їх стійкий підйом, є можливим лише 
із запровадженням об’єднаних основ, таких 
як інноваційна, економічна та організаційна, 
які базуються на промисловому типі від-
творення. Для цього необхідно розробити 
інноваційну програму розвитку організації 
виробничих процесів, яка дасть змогу мобі-
лізувати всі внутрішні джерела розвитку на 
підприємствах, перш за все наявного на під-
приємствах інтелектуального потенціалу, 
що трансформується в технологічний роз-
виток [7, с. 49].

Управління організацією виробничих 
процесів за умов інноваційного розвитку 
дасть змогу забезпечити інтеграцію еконо-
мічної діяльності кожного виробника про-
дукції в конкретному регіоні з кожним спо-
живачем цього продукту як виробничого 
ресурсу, а отже, об’єднати діяльність всіх 
виробників в рамках єдиного інтеграцій-
ного об’єднання.

Сьогодні найбільш поширеною є така 
система розвитку організації виробництва, 
яка поєднує ознаки підвищення спромож-
ності виробництва адаптуватися до змін, 

поєднання виробничої діяльності та управ-
ління матеріальною складовою виробниц-
тва, підвищення продуктивності праці з орі-
єнтацією на споживача продукції.

Вдосконалення організації виробництва, 
її спрямованість та інтенсивність організа-
ційних змін залежать від низки таких фак-
торів, що впливають на неї:

– розвиток ринку продукції, який перед-
бачає скорочення життєвого циклу виробле-
ної продукції та забезпеченість ринку необ-
хідними товарами;

– автоматизація виробничих процесів
та використання інноваційних технологій, 
фінансовий імідж виробництва [4].

Різні галузі виробництва та окремі під-
приємства значно відрізняються один від 
одного характером створюваної продукції, 
використовуваних засобів виробництва і 
застосовуваних технологічних процесів. Ці 
відмінності породжують виключне різно-
маніття виробничих процесів на підприєм-
ствах, а отже, впливають на стратегію роз-
витку організації виробничих процесів.

Структура підприємства – це склад і спів-
відношення його внутрішніх ланок (підсис-
тем та їх елементів), що становлять системне 
утворення. Виділяють загальну, виробничу 
та організаційну структури підприємства. 
Структура підприємства повинна забезпечу-
вати найбільш правильне поєднання у часі 
та просторі всіх ланок виробничого процесу. 
Основними вимогами до структури підпри-
ємства є її раціональність, економічність, 
гнучкість і функціональність [2, с. 122].

Традиційне уявлення про виробничу сис-
тему як безліч елементів, пов’язаних для 
реалізації цілей виготовлення продукції, має 
бути наповнене новим змістом. Саме тому 
виробничу систему необхідно розглядати 
як сукупність взаємоузгоджених i взаємоза-
лежних механізмів (елементів i підсистем), 
що відповідають за процеси саморозвитку, 
організації, виготовлення (виробництва), 
що функціонують відповідно до загальних 
законів бізнесу на основі об’єднання спеці-
алізованих знань в окремих галузях в єдине 
цілісне знання, що забезпечує можливість 
інноваційного розвитку.
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Економічна стабільність організації, 
ефективність її діяльності за умов ринкових 
відносин пов’язані з безперервним її вдо-
сконаленням i розвитком. При цьому вдо-
сконалення організації має здійснюватися 
за принципом адаптації до зовнішнього 
середовища.

Система управління повинна відповідати 
сучасним ринковим умовам:

– володіти високою гнучкістю виробни-
цтва, що дає змогу швидко змінювати асор-
тимент продукції;

– бути адекватною складній технології
виробництва, що вимагає абсолютно нового 
виду контролю, організації та поділу праці;

– враховувати серйозну конкуренцію на
ринку товарів i послуг, що докорінно змі-
нила вимоги до якості продукції, до орга-
нізації післяпродажного обслуговування та 
додаткових фірмових послуг;

– враховувати вимоги до рівня якості
обслуговування споживачів i часу вико-
нання угод;

– враховувати зміну структури витрат
виробництва;

– брати до уваги необхідність обліку
невизначеності зовнішнього середовища.

Викладені положення дають змогу гово-
рити про нову модель організації виробни-
цтва, що характеризує механізм вирішення 
організаційних проблем господарюючих 
суб’єктів за умов інноваційного розвитку.

Модель інноваційного розвитку органі-
зації виробництва базується на пропозиції 
про те, що основними критеріями успіш-
ності господарюючих суб’єктів є такі:

– виживання в конкурентному середовищі;

– висока гнучкість i адаптація виробни-
цтва до змін середовища;

– результативність та ефективність діяль-
ності;

– позитивна динаміка продуктивності як
відносної ефективності;

– практична реалізація управлінських
рішень.

Такий підхід дає змогу вважати, що ефек-
тивна організація та управління виробни-
цтвом можливі за наявності дієвого меха-
нізму адаптації та інноваційного розвитку 
виробничої системи [7, с. 50].

Процес формування інноваційної моделі 
розвитку економіки України проходить 
надто складно, супроводжується накопи-
ченням багатьох проблем, вирішення яких 
потребує подальших досліджень причин 
несприйняття вітчизняною економікою 
інноваційної моделі.

Висновки. Сучасні підприємства пови-
нні не тільки володіти високим технічним 
оснащенням і кваліфікованими кадрами, 
але й містити прогресивні форми організа-
ції виробництва, раціонально використову-
ючи всі потужності, з урахуванням наявної 
ринкової ситуації та можливістю оператив-
ного реагування на всі зміни. Програма вдо-
сконалення організації виробництва за умов 
інноваційного розвитку дасть змогу забезпе-
чити відповідність організації виробництва 
підприємства його цілям та перспективним 
планам, співвідношення форм і методів 
організації виробництва його матеріально-
технічному базису, конкретним виробничо-
технічним умовам та економічним вимогам 
комплексності виробництва.
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МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

THE MECHANISM OF FUNCTIONING OF BUSINESS ENTITIES  
IN THE CONTEXT OF THE COUNTRY’S ECONOMICAL SECURITY

У статті розглянуто основні проблеми та фундаментальні специфічні особливості функ-
ціонування суб’єктів підприємництва. Доведено, що сучасні тенденції єдиного економічного 
простору обумовлюють необхідність удосконалення парадигми економічної безпеки країни, 
яка поєднує у собі можливості самостійного розвитку суб’єктів підприємництва. Обґрунто-
вано, що ефективність функціонування суб’єктів підприємництва забезпечується за рахунок 
цілеспрямованого управління ними. Запропоновано механізм управління суб’єктами підпри-
ємництва, який містить у собі комплекс попереджувальних управлінських рішень і конкретних 
дій щодо здійснення змін і використання нових можливостей в умовах постійних економічних 
зрушень макро-, мезо- і мікросередовища.

Ключові слова: суб’єкт підприємництва, економічна безпека, механізм управління, меха-
нізм функціонування, розвиток, ефективність. 

В статье рассмотрены основные проблемы и фундаментальные специфические особен-
ности функционирования субъектов предпринимательства. Доказано, что современные тен-
денции единого экономического пространства обусловливают необходимость совершенство-
вания парадигмы экономической безопасности страны, которая сочетает в себе возможности 
самостоятельного развития субъектов предпринимательства. Обосновано, что эффективность 
функционирования субъектов предпринимательства обеспечивается за счет целенаправленно-
го управления ими. Предложен механизм управления субъектами предпринимательства, ко-
торый включает в себя комплекс предупредительных управленческих решений и конкретных 
действий по осуществлению изменений и использования новых возможностей в условиях по-
стоянных экономических сдвигов макро-, мезо- и микросреды.

Ключевые слова: субъект предпринимательства, экономическая безопасность, механизм 
управления, механизм функционирования, развитие, эффективность.

The article considers the main problems and fundamental specific features of the functioning of 
business entities. It is proved that entrepreneurship is an internal mechanism of socio-economic de-
velopment of a society that can become a key factor in the formation of a competitive environment 
and an effective structure of the national economy, growth in the production of goods and services, 
ensuring rational employment of the population and solving important social problems, which ulti-
mately raises the level of economic security of the country as a whole. Current trends in the single 
economic space necessitate the improvement of the paradigm of economic security of the country, 
which combines the possibility of independent development of business entities with their simulta-
neous cooperation in priority areas with rational state regulation of the business sector. Proceeding 
from this, the article developed a mechanism for the functioning of business entities in the context 



20

Вісник ДНДІСЕ Міністерства юстиції України. Економічні науки

of the country's economic security, which takes into account the orientation, tension and flexibility 
of the impact of the management system to achieve the best possible qualitative and quantitative re-
sults of the functioning of business entities. In addition, the article substantiates that the efficiency of 
the functioning of business entities is ensured by their efficient management, as a result of which a 
management mechanism for business entities in the context of economic security is proposed, which 
includes a set of preventive management decisions and specific actions to implement changes and use 
new opportunities in conditions of constant economic shifts of macro, meso and microenvironments. 
Based on a systematic approach, the management of a business entity is presented as a combination 
of two interacting subsystems: the subject (control subsystem) and the object (managed subsystem) 
of management, which are constantly exposed to environmental factors. The managed subsystem of 
the mechanism for managing business entities is considered in a matrix form by allocating an object 
of management depending on the level of solving problems and the orientation of the support com-
ponents, the relationship of which is presented using standards, key performance indicators and the 
difference between the existing and required state, which are displayed in the efficiency plans and 
development. In turn, the development of a business entity is presented as a multi-level, continuous 
process of changes that reflects its ability to achieve its goals, while maneuvering with limited re-
sources and capabilities under the influence of external and internal environmental factors.

Key words: business entity, economic security, management mechanism, mechanism of function-
ing, development, efficiency.

Вступ. Зміни суспільства неминуче 
пов’язані з трансформацією стану та роз-
витку будь-яких систем, і в першу чергу, 
таких як: соціальної, політичної, правової 
та економічної. На кожному історичному 
етапі виникають нові умови та вимоги до 
функціонування кожної з них. Сучасна 
наукова думка веде пошук альтернативних 
парадигм розвитку суспільства, констату-
ючи факт зниження ефективності існуючих 
механізмів управління [6, c. 70]. Як відомо, 
підприємництво – це внутрішній механізм 
соціально-економічного розвитку суспіль-
ства, що здатне стати ключовим фактором 
формування конкурентного середовища та 
ефективної структури національної еконо-
міки, зростання обсягів виробництва товарів 
і послуг, забезпечення раціональної зайня-
тості населення та вирішення важливих 
соціальних проблем, що в кінцевому під-
сумку підвищує рівень економічної безпеки 
країни в цілому [2, c. 112]. Отже, підпри-
ємництво значно впливає на рівень еконо-
мічної безпеки країни і, у той же час, най-
більш чутливо реагує на зміни зовнішнього 
середовища. За сучасних умов, ефективне 
функціонування суб’єктів підприємництва 
значно залежить від впливу зовнішнього 
бізнес-середовища, яке сьогодні відрізня-
ється винятковою рухливістю та постійною 

мінливістю, що істотно ускладнює підпри-
ємницьку діяльність.

Постановка проблеми. Сучасні сві-
тові тенденції і існуючі внутрішні бар’єри 
розвитку обумовлюють необхідність фор-
мування нового, більш складного етапу 
економічних змін, фокус яких повинно 
бути спрямовано на вирішення проблем 
пов’язаних з техніко-економічними змі-
нами, політичними, соціальними тощо. 
Отже, багатогранність, неоднорідність та 
суперечливість процесів інституційних і 
технологічних перетворень в Україні, зміна 
природи та джерел формування конкурент-
них переваг національної економіки, заго-
стрення конкуренції на внутрішніх і зовніш-
ніх ринках обумовлюють актуальність 
вирішення питань, пов’язаних з форму-
ванням ефективного механізму функціону-
вання суб’єктів підприємництва в контексті 
економічної безпеки країни. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Теоретичні та практичні питання, щодо 
організації економічної безпеки висвіт-
лені в наукових дослідженнях багатьох 
українських вчених таких як О. Арефєва, 
Т. Клебанова, А. Козаченко, Т. Кузенко, 
С. Лобунської, В. Мунтіяна, В. Понома-
ренко, С. Шкарлет, І. Цигилюк, О. Ястрем-
ської та ін. Питання, пов’язанні з забезпе-
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ченням розвитку суб’єктів підприємництва 
в контексті економічної безпеки розгляда-
ються і досліджуються в роботах таких авто-
рів, як М. Афанасьєва, О. Березіна, О. Івані-
лова, І. Мойсеєнко, З. Варналія, Н. Кравчук, 
Г. Новицького, Л. Пашнюк, А. Берлач та ін. 
Проте, з метою удосконалення і активізації 
всіх інструментів забезпечення розвитку 
суб’єктів підприємництва в контексті еко-
номічної безпеки країни, окремі аспекти 
потребують подальшого дослідження.

Виклад основного матеріалу. Карди-
нальні зміни в економіці, умовах функ-
ціонування суб’єктів підприємництва та 
посилення їх взаємозалежності, зумовлю-
ють потребу концептуального переосмис-
лення підходів, формування нового бачення 
мотивів і цілей підприємництва. Так, в 
концепціях корпоративного управління, 
стратегічного менеджменту, корпоратив-
ної соціальної відповідальності та етики 
підприємництва концентрується увага 
на необхідність пошуку таких стратегіч-
них позицій, які забезпечують ефективне 
функціонування суб’єкта підприємництва, 
дозволяючи отримувати істотні вигоди, і 
таким чином робити внесок в ефективність 
досягнення його місії [14, c. 65]. Підпри-
ємництво важливо розглядати як багатови-
мірне соціально-економічне явище, в основі 
якого лежить економічно незалежна діяль-
ність юридичних або фізичних осіб, що 
здійснюється з метою досягнення комер-
ційного успіху й об’єднує трудові, матері-
альні та фінансові ресурси для виробництва 
та реалізації товарів або надання послуг на 
ринку в умовах конкуренції [3, c. 14]. Крім 
того, підприємництво слід розглядати як 
особливий вид економічної діяльності, від-
мінні ознаки якого обумовлені специфікою 
суб’єкта, об’єкта, предмета, мети та харак-
терними особливостями її здійснення. 

Суб’єктом є підприємець, що володіє 
певними економіко-культурними орієнта-
ціями та здібностями. Об’єктом виступає 
товар або послуга, що пропонуються на 
ринку. Предметом даного виду діяльності 
є різноманітні економічні відносини, що 
виникають під час її здійснення в процесі 

формування зв’язків у внутрішньому серед-
овищі та взаємодій з бізнес-середовищем. 
Мета – задоволення попиту та потреб спо-
живачів, досягнення суспільної вигоди 
за рахунок збільшення доданої цінності 
(вартості) і отримання підприємницького 
доходу на основі формування справедливих 
і взаємовигідних зв’язків у внутрішньому 
та зовнішньому середовищі, які забезпечу-
ють успішне вдосконалення організації гос-
подарської діяльності та раціональне вико-
ристання ресурсів. Разом з тим важливо 
розуміти, що підприємництво виступає як 
складна, багаторівнева система, орієнтована 
на конструювання успішної конкурентної 
поведінки за рахунок використання ресурсів 
внутрішнього та зовнішнього середовища. 

До фундаментальних специфічних осо-
бливостей функціонування суб’єктів під-
приємництва, безперечно можна віднести:

– приватну власність на засоби здій-
снення трудової діяльності;

– свободу прийняття економічних рішень
щодо цієї власності;

– цілеспрямовані зусилля суб’єкта під-
приємництва, спрямовані на отримання 
максимальної вигоди від використання цих 
двох ресурсів.

Як наслідок взаємодії перерахованих 
факторів виникають: повна особиста від-
повідальність за прийняті рішення, ризики 
матеріальних і нематеріальних втрат і право 
на отримання прибутку.

Теорія підприємництва, як одне з най-
складніших суспільних явищ, здолала 
декілька історичних етапів розвитку, відо-
бражаючи актуальні для кожного часу 
існування людського суспільства найбільш 
гострі проблеми та питання. Сучасний етап 
розвитку суспільства вважається прихиль-
никами теорії Д. Белла, «постіндустріаль-
ним» або «інформаційним» та має суттєві 
відмінності не тільки в економічній, але і в 
соціальній і політичній системах від попе-
редніх етапів [16]. 

Глобальні економічні процеси, з одного 
боку, нівелюють роль особистості підпри-
ємця, ускладнюють інноваційні процеси, з 
іншого боку, відкривають перед найактивні-
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шими підприємцями нові ринки [4, с. 76]. 
Змінюються умови та характер інвестицій, 
розширюються можливості переміщення 
капіталу поряд з посиленням конкуренції у 
фінансовій сфері [1]. 

За рахунок поширення міжнародного 
франчайзингу й аутсорсингу створюються 
нові умови для розвитку малого та серед-
нього бізнесу [13, с. 30]. Інтернаціоналіза-
ція виробництва, капіталу, обміну товарами 
і послугами веде до формування міжна-
родної інформаційно-організаційної інфра-
структури [7, с. 26].

Нові виклики та особливості сучасного 
суспільства створюють передумови для 
розробки нових ефективних механізмів 
функціонування суб’єктів підприємництва. 
Ефективність підприємництва в сучасних 
умовах все більше залежить від компетент-
ності та професіоналізму в сфері організа-
ції та управління складними економічними 
процесами, інформованості про сучасні 
напрямки зміни ринків, здатності узагаль-
нення, аналізу та систематизації різнопла-
нової інформації, вміння швидкого при-
йняття гнучких управлінських рішень та їх 
коригування. 

Говорячи про постійні трансформації 
національних інтересів в аспекті економіч-
ної безпеки країни при взаємодії суб’єктів 
підприємництва виникає ряд обставин. 
Прагнення до реалізації економічних інтере-
сів суб’єктами підприємництва є стимулом 
до здійснення тієї чи іншої господарської 
діяльності. Самі суб’єкти підприємництва 
перебувають у стані суперництва та конку-
рентної боротьби один з одним, що прояв-
ляється у формі [11, c. 95]:

– конкурентного співробітництва (коопе-
рації), без якого неможливо позитивне ево-
люціонування будь-якої діяльності;

– жорсткого конкурентного протисто-
яння, покликаного досягти власні інтереси.

Перший варіант передбачає спільне існу-
вання, тобто в процесі взаємодії спочатку 
присутній компроміс між взаємодіючими 
суб’єктами підприємництва, які поважають 
економічні інтереси один одного. Другий 
варіант взаємодії сторін характеризується 

відсутністю відповідності економічних 
інтересів одного суб’єкта підприємництва 
до іншого. Відповідно, господарська діяль-
ність кожного із взаємодіючих суб’єктів 
підприємництва спрямована на отримання 
прибутку та слідування власним економіч-
ним інтересам без прийняття компромісних 
рішень. 

Проте, національні інтереси в аспекті 
економічної безпеки країни являють собою 
сукупність економічних інтересів суб’єктів 
підприємництва [9, c. 119]. Отже сучасні 
тенденції єдиного економічного простору 
обумовлюють необхідність удосконалення 
парадигми економічної безпеки країни, яка 
поєднує у собі можливості самостійного 
розвитку суб’єктів підприємництва з одно-
часною їх співпрацею за пріоритетними 
напрямками діяльності з раціональним 
державним регулюванням підприємниць-
кого сектору. Механізм функціонування 
суб’єктів підприємництва в контексті еко-
номічної безпеки країни наведено на рис. 1.

Ефективність функціонування суб’єктів 
підприємництва, на нашу думку, залежить 
від орієнтованості, напруженості, гнучкості 
впливів керуючої системи по досягненню 
найкращим чином певних якісних і кількіс-
них результатів. Іншими словами, необхідне 
прийняття зважених, обґрунтованих, узгодже-
них рішень на всіх рівнях (корпоративному, 
діловому, функціональному, операційному) 
і у всіх сферах управління (стратегічного, 
поточного та оперативного управління), а 
також в області самоменеджменту. У зв’язку з 
цим вирішення проблеми забезпечення ефек-
тивності функціонування суб’єктів підпри-
ємництва можливо за рахунок цілеспрямова-
ного управління ними. Таким чином виникає 
завдання розробки механізму управління 
суб’єкта підприємництва (рис. 2). 

У загальному вигляді під управлінням 
розуміється елемент, функція організова-
них систем різної природи (біологічних, 
соціальних, технічних), що забезпечує збе-
реження їх певної структури, підтримку 
режиму діяльності, реалізацію їх програм 
[15, c. 260]. Виходячи з такого широкого 
трактування, можна зробити висновок, що 
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управління може бути застосовано для всіх 
без винятку сфер та видів діяльності, де 
забезпечуються цілеспрямованість, узго-
дженість і координація руху складових час-
тин системи [17], отже, і щодо ефективності 
функціонування суб’єктів підприємництва. 
Для розкриття специфічних особливостей, 
структури, рівнів і цілей функціонування 
суб’єктів підприємництва деталізуємо 
семантичні компоненти основних викорис-
товуваних понять в ньому, таких як: суб’єкт 
і об’єкт управління, галузі управлінського 
впливу, функції управління, результат, 
вимір, стандарти, стратегії розвитку. 

З позицій системного підходу функціо-
нування суб’єктів підприємництва пред-

ставлено як сукупність двох взаємодіючих 
підсистем: суб’єкта (керуючої підсистеми) і 
об’єкта (керованої підсистеми) управління, 
які піддаються постійному впливу факторів 
та зміни умов зовнішнього макро– і мікро-
оточення. 

Суб’єкт управління характеризується 
багаторівненвістю, оскільки може бути 
деталізований на національному, галузе-
вому, регіональному, міському рівні та без-
посередньо менеджментом суб’єкта під-
приємництва. Останній виступає в якості 
домінуючого фактору управлінського 
впливу. Багатоцільовий характер функціо-
нування суб’єктів підприємництва зумов-
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Глобалізація з позиції 
концепції економічної безпеки

Державні органи влади 

Регіональні органи влади 

Галузеві відомства 
регулювання 

підприємницького сектору 
за видами діяльності 

Формування стратегічних цілей 
загальнонаціонального розвитку 

з позиції економічної безпеки країни 

Деталізація стратегічних цілей 
загальнонаціонального розвитку у регіональні 

пріоритети сталого розвитку галузей економіки

Формування стратегії та програм ефективного 
функціонування суб’єктів підприємництва для 
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Рис. 1. Механізм функціонування суб’єктів підприємництва 
в контексті економічної безпеки країни
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широкого спектру механізмів впливу цільо-
вого, інструментального та функціональ-
ного характеру. Відповідно до класичної 
теорії менеджменту для ефективності функ-
ціонування суб’єктів підприємництва важ-
ливо успішно реалізовувати основні функ-
ції управління: планування, організацію, 
мотивацію і контроль, об’єднані сполуч-
ними процесами комунікації і прийняття 
управлінських рішень. Метою функціону-
вання суб’єктів підприємництва виступає 
забезпечення балансу максимізації корпора-
тивної та споживчої вартості з урахуванням 
очікувань та вимог зовнішніх і внутрішніх 
зацікавлених сторін шляхом гармонізації 
особистої та організаційної результатив-
ності в довгостроковій перспективі.

Методичний інструментарій функціо-
нування суб’єктів підприємництва пови-
нен враховувати широкий спектр науково 
обґрунтованих і результативно орієнтова-
них технік, підходів, таких як: моделювання 
стратегії, ціннісно-орієнтоване управління, 
карти збалансованих показників, управ-
ління за ключовими показниками ефектив-
ності, стратегічний контролінг, проектне та 
процесно орієнтоване управління, функці-
онально-вартісний аналіз, бюджетування 
та бізнес-планування, управлінський облік 
і аналіз, методи та підходи самоменедж-
менту. Різнорівневість властива і керованій 
підсистемі суб’єкта підприємництва. Так, 
ефективність функціонування суб’єктів під-
приємництва може проявлятися на рівні 
взаємодій з усіма зацікавленими сторо-
нами, організаційному, індивідуальному, 
груповому рівні, на рівні бізнес-процесів, 
програм, проектів, планів, управлінських 
рішень. У процесі взаємодії з усіма зацікав-
леними сторонами (зовнішніми та внутріш-
німи), з урахуванням їх очікувань задаються 
параметри щодо безпечного простору функ-
ціонування суб’єктів підприємництва, в 
рамках якого розробляється та реалізується 
стратегія розвитку. 

Організаційний рівень спрямовує всі 
наступні рівні виходячи з прийнятих іде-
алів суб’єкта підприємництва: цінностей, 
бачення, місії, ієрархії цілей, стратегій тощо. 

Все це дозволяє детермінувати склад, струк-
туру та зміст бізнес-процесів. Організаційний 
рівень представляє суб’єкт підприємництва в 
цілому, далі він може бути деталізований до 
окремих його структурних підрозділів, відді-
лів, функціональних підсистем (маркетинг, 
управління персоналом, фінансами тощо). 

Рівень бізнес-процесів відображає 
стандартний набір взаємозв’язаних і вза-
ємодіючих видів діяльності для досягнення 
бажаного результату. На них впливають 
документообіг, умови праці, оптимальність 
заданих стандартів і управлінські проце-
дури. Бізнес-процеси протікають незалежно 
від того помічають їх чи ні, вони можуть як 
сприяти досягненню цілей функціонування 
суб’єкта підприємництва, так і перешко-
джати їх реалізації. Таким чином, ефектив-
ність функціонування суб’єкта підприємни-
цтва також залежить від результативності та 
управління його бізнес-процесами.

Одним з необхідних умов досягнення 
загальних цілей розвитку є групова діяль-
ність людей на підприємстві. Окремі пра-
цівники об’єднуються в групи або команди 
для успішного виконання своєї роботи. 
Усвідомлення менеджментом наявності в 
організації групового тиску та забезпечення 
певного рівня групової динаміки дозво-
ляє групі взаємодіяти більш ефективно в 
напрямку реалізації запланованих цільових 
установок суб’єкта підприємництва. 

Успішна кадрова політика, розвинений 
персональний менеджмент, що поєднує в 
собі самоменеджмент і управління персона-
лом дають змогу забезпечити ефективність 
сталого розвитку суб’єкта підприємництва 
в довгостроковій перспективі. Індивідуаль-
ний рівень являє собою діяльність кожного 
окремого співробітника в рамках суб’єкта 
підприємництва. 

У розрізі забезпечення стратегічної ефек-
тивності розвитку суб’єкта підприємництва 
важливим є залучення кожного співробіт-
ника в трудові процеси, які корелюють з 
лояльністю клієнтів, позитивно впливаючи 
на прибутковість бізнесу в цілому [5, c. 15]. 
Для забезпечення можливості в стратегіч-
ній перспективі стійкого розвитку суб’єкта 
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підприємництва не менш важливе значення 
мають ефективні плани, програми, проекти. 
Прийнятний рівень їх ефективності дося-
гається за рахунок нівелювання проблем, 
що впливають на співвідношення вкладень 
і одержуваних результатів, а також підви-
щення координаційних зусиль, інформа-
ційно-аналітичного забезпечення, контролю 
витрат тощо.

В якості об’єкта управління на нашу 
думку виступають управлінські рішення 
менеджерів в межах своїх повноважень 
одноосібно або із залученням інших осіб. 
Управлінські рішення є результатом управ-
лінської праці і від якості їх підготовки та 
реалізації в значній мірі залежить ефек-
тивність діяльності самого суб’єкта під-
приємництва. За сучасних умов розвитку 
суб’єктів підприємництва підвищення 
компетенції керівників всіх рівнів, якості 
інформаційно-аналітичного забезпечення, 
своєчасності, а також достатності ресурс-
ної підтримки, обґрунтованості застосо-
вуваної методології вирішення проблем 
дозволяють створити сприятливі умови 
для якості та ефективності управлінських 
рішень. 

Таким чином, безпосередньо керо-
вану підсистему механізму управління 
суб’єктами підприємництва пропонується 
розглядати в матричному вигляді за допо-
могою виділення об’єкта управління в 
залежності від рівня вирішення завдань і 
спрямованості компонентів забезпечення. 
Їх зв’язок, на нашу думку, може бути пред-
ставлено за допомогою стандартів, вимірів, 
ключових показників ефективності, різниці 
між існуючим і потрібним станом, що відо-
бражається в оглядах, планах ефективності 
та розвитку. 

Отже механізм управління суб’єктами 
підприємництва містить у собі комплекс 
управлінських рішень і конкретних дій 
щодо здійснення змін і використання нових 
можливостей, спрямованих на досягнення 
прогресивного розвитку суб’єкта підприєм-
ництва в довгостроковій перспективі в умо-
вах постійних економічних зрушень макро-, 
мезо- і мікросередовища. 

Запропонований механізм управління 
суб’єктами підприємництва дозволить 
збільшити прибутковість їх діяльності, 
створити необхідні умови для досягнення 
в довгостроковій перспективі поставлених 
цілей розвитку підвищуючи таким чином 
рівень економічної безпеку країни. 

Висновки. Сучасний стан розвитку сві-
тової економіки, що характеризуються 
глобальними інтеграційними процесами, 
вимагають вирішення проблем розвитку та 
управління соціально-економічними систе-
мами будь-якого профілю та рівня. Наявні 
тенденції єдиного економічного простору 
обумовлюють необхідність удосконалення 
парадигми економічної безпеки країни, яка 
поєднує у собі можливості самостійного 
розвитку суб’єктів підприємництва з одно-
часною їх співпрацею за пріоритетними 
напрямками діяльності з раціональним 
державним регулюванням підприємниць-
кого сектору. Розвиток суб’єкта підприєм-
ництва представляється як багатовимірний, 
безперервний процес змін, що відображає 
його здатність досягати своїх цілей, манев-
руючи при цьому обмеженими ресурсами 
та можливостями під впливом зовнішніх 
і внутрішніх факторів середовища, в умо-
вах збалансованого взаємодії екологічних, 
соціальних та економічних факторів. Ефек-
тивність функціонування суб’єктів під-
приємництва залежить від орієнтованості, 
напруженості, гнучкості впливів керую-
чої системи по досягненню найкращим 
чином певних якісних і кількісних резуль-
татів. Тобто необхідне прийняття зважених, 
обґрунтованих, узгоджених рішень на всіх 
рівнях (корпоративному, діловому, функ-
ціональному, операційному) і у всіх сфе-
рах управління (стратегічного, поточного 
та оперативного управління). Таким чином 
ефективність функціонування суб’єктів 
підприємництва забезпечується за раху-
нок цілеспрямованого управління ними. 
З позицій системного підходу функціону-
вання суб’єктів підприємництва представ-
лено як сукупність двох взаємодіючих під-
систем: суб’єкта (керуючої підсистеми) і 
об’єкта (керованої підсистеми) управління, 
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які піддаються постійному впливу факто-
рів. Запропонований механізм управління 
суб’єктами підприємництва містить у собі 
комплекс попереджувальних управлінських 

рішень і конкретних дій щодо здійснення 
змін і використання нових можливостей 
в умовах постійних економічних зрушень 
макро-, мезо- і мікросередовища. 
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МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА

METHODS OF ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC 
ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

У статті розглядається роль фінансово-економічного аналізу діяльності підприємства як од-
ного з джерел підвищення ефективності його функціонування, враховуються сучасні економіч-
ні відносини. Розкриваються етапи історичного формування концепції комплексного фінансо-
во-економічного аналізу господарської діяльності підприємства. Систематизована інформація 
про різні види і методи аналізу. Наголошено на важливості фінансово-економічного аналізу з 
боку його застосування внутрішніми і зовнішніми користувачами.

Ключові слова: фінансово-економічний аналіз, показники, метод, сукупність, прийом, ме-
тодика, інформація.

В статье рассматривается роль финансово-экономического анализа деятельности предпри-
ятия как одного из источников повышения эффективности его функционирования, учитывают-
ся современные экономические отношения. Раскрываются этапы исторического формирова-
ния концепции комплексного финансово-экономического анализа хозяйственной деятельности 
предприятия. Систематизирована информация о различных видах и методах анализа. Подчер-
кнута важность финансово-экономического анализа со стороны его применения внутренними 
и внешними пользователями.

Ключевые слова: финансово-экономический анализ, показатели, метод, совокупность, 
прием, методика, информация.

The article deals with the role of financial and economic analysis of the enterprise's activity as one 
of the sources of improving the efficiency of its functioning, taking into account modern economic 
relations. The stages of historical formation of the concept of complex financial and economic analy-
sis of the enterprise's economic activity are revealed. Information on various types and methods of 
analysis is systematized. The importance of financial and economic analysis on its use by internal 
and external users is emphasized. It is important to determine the place and role of financial and eco-
nomic analysis in the process of developing an enterprise’s financial policy, the theoretical justifica-
tion of effective methods for assessing its current state, considering information processing methods, 
developing a technical and economic solution, and assessing their degree of implementation. Today, 
economic analysis is an integral element in the activities of enterprises, since it allows you to study 



30

Вісник ДНДІСЕ Міністерства юстиції України. Економічні науки

their functioning, predict future development, open up production reserves, identify areas for increas-
ing the efficiency of activities and is the basis for making informed management decisions. We can 
say that economic analysis is sufficiently developed theoretical science. However, it is in a state of 
development. The prospects for the development of economic analysis in a theoretical direction are 
closely related to the development of related sciences, like mathematics, statistics, accounting and 
others. In modern conditions, the tasks and functions of analysis are changing, because to ensure the 
competitiveness of the enterprise, it is necessary to take into account the uneven dynamics of the 
development of systems, the probabilistic nature of the processes occurring in the decentralization of 
management functions. Analysis of financial and economic activities plays an important role in im-
proving the economic efficiency of the organization, in its management, in strengthening its financial 
condition. It is an economic science that studies the economics of organizations, their activities in 
terms of evaluating their work in fulfilling business plans, assessing their property and financial con-
dition and in order to identify unused reserves to increase the efficiency of organizations. Methods of 
financial and economic analysis of activities include a whole system of methods and techniques that 
enable the scientific study of economic phenomena and processes that make up the economic activity 
of the organization. The analysis of economic activity also uses methods and techniques characteristic 
of other sciences, especially statistics and mathematics. Methods of financial and economic analysis 
provide a systematic, comprehensive study of the influence of individual factors on changes in eco-
nomic indicators and identifying reserves for improving the activities of organizations. Characteristic 
features are: use of a system of analytical indicators; comprehensively characterize the financial and 
economic activities of the organization; the study of the causes of changes in these indicators; identi-
fication and measurement of causal relationships between them.

Key words: financial and economic analysis, indicators, method, totality, method, technique, in-
formation.

Постановка проблеми полягає у визна-
ченні місця и роли фінансово-економічного 
аналізу в процесі розробки фінансової полі-
тики підприємства, теоретичного обґрунту-
вання результативних способів оцінки його 
поточного стану, розгляду методів обробки 
інформації, розробки техніко-економічного 
рішення, оцінки ступеня їх виконання.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідження фінансово-економіч-
ного стану підприємств висвітлені в працях 
відомих вітчизняних і зарубіжних вчених. 
Серед них слід назвати Залогіну К.І., Горе-
микіна В.А., Іванюту С.М., Ковальова В.В., 
Туріянську М.М., Анташова В.А., Брю-
ховецьку Н.Ю. та ін. У світовій практиці 
вироблені основні підходи до фінансово-
економічного оцінювання господарської 
діяльності підприємства, але ряд методоло-
гічних проблем до кінця не вирішений.

В даний час безперервно ведуться 
пошуки нових способів підвищення ефек-
тивності і стабільності господарюючого 
суб'єкта, проводяться заходи щодо поперед-
ження банкрутства,оцінка всіх можливих 

фінансових ризиків і результатів. Зрозуміло, 
що теоретичне обґрунтування формування 
фінансово-економічної діяльності підпри-
ємства на даному етапі розвитку економіки 
є особливо важливим кроком.

Постановка завдання. Метою статті є 
дослідження теоретичних основ і особли-
востей і фінансового-економічного аналізу, 
визначення та розгляд методів фінансово-
економічного аналізугосподарської діяль-
ності підприємства.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. У фінансово-економічному аналізі 
застосовується діалектичний метод пізнання, 
в якому явища і процеси вивчаються в русі, 
розвитку і зміні. Розглядаються як позитивні, 
так і негативні їх сторони, внутрішні супер-
ечності, виявляються і досліджуються при-
чинно-наслідкові взаємозв'язки. Досліджу-
вані об'єкти розглядаються в якості складної 
системи, що вимагає як деталізації причин 
і факторів розвитку, так і узагальнення під-
сумків аналізу. Це можна досягти за допо-
могою розробки систем показників для 
комплексних досліджень причинно-наслід-
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кового зв'язку явищ і процесів.У сучасних 
умовах змінюються завдання і функції ана-
лізу, оскільки для забезпечення конкуренто-
спроможності підприємства необхідно вра-
ховувати нерівномірність динаміки розвитку 
систем, імовірнісний характер процесів, 
що відбуваються, децентралізацію функцій 
управління [1, с. 68]. 

В економічному аналізі існують значні 
відмінні риси діалектичних методів піз-
нання. Підприємства ведуть господарську 
діяльність під впливом об'єктивних умов 
і процесів. Показники постійно зміню-
ються, оскільки комерційна діяльність має 
нестатичну форму. Науковий інтерес поля-
гає у вивченні причин і спрямувань цих 
змін. В аналізі важливо не тільки виявляти, 
але і вимірювати причинно-наслідковий 
взаємозв'язок між показниками.

Методи дослідження тісно пов’язані з 
методиками, через які вони і реалізуються. 
Методики, як об'єднання правил, прийомів 
та способів для реалізації будь-якої роботи, 
залежать від цілей, задач, об'єкта дослід-
жень, від змісту дослідження, виду еконо-
мічного аналізу, послідовності та строку їх 
проведення. Визначення причинно-наслід-
кової взаємодії в економічному аналізі, 
оцінка підсумкового впливу різних факто-
рів на кінцеві показники, обробка первин-
них даних проводяться за допомогою різних 
способів і прийомів, складових методики 
економічного аналізу.

Методи фінансово-економічного аналізу – 
це діалектичні підходи і спосіб вивчення, вимі-
рів і узагальнень впливу незліченних факто-
рів на зміну результатів діяльності організації. 
Для вивчення виробничо-господарського і 
фінансового процесу, його підсумків застосо-
вується сукупність взаємопов'язаних методів 
і прийомів економічного аналізу, які поділя-
ються на економіко-математичні, економіко-
логічні, евристичні та ін.

До економіко-математичний прийому 
відносяться інтегральний, графічний, коре-
ляційно-регресійний методи. Можуть засто-
совуватися і інші більш складні засоби. 
Обробка інформації, яка заснована на 
вивченні і узагальненні минулого досвіду 

відноситься до евристичних методів. Це 
може бути застосоване в тому випадку, коли 
проводиться комплексна рейтингова оцінка 
фінансової діяльності організації.

До економіко-логічного прийому відно-
сяться: угруповання, порівняння, деталіза-
ції, середні і відносні величини, балансові 
методи, метод абсолютних і відносних різ-
ниць, послідовних ізольованих факторів.

В основі аналітичного читання фінансо-
вих звітів, від загального до конкретного, 
лежить дедуктивний метод. Цей спосіб 
повинен використовуватися багаторазово. 
Коли проводитися такий аналіз, повинна 
бути відтворена історична і логічна послі-
довність господарських фактів і подій, 
спрямованість і сила їх впливу на резуль-
тати діяльності підприємства [2, с.141].

Суть методу порівнянь – зіставлення 
однорідних об'єктів шляхом виявлення рис 
подібності або рис відмінностей між ними. 
За допомогою порівняння визначаються 
зміни у величині економічних показників, 
дається оцінка підсумків роботи підпри-
ємства, вивчаються тенденції та законо-
мірності їх розвитку, вимірюються вплив 
деяких факторів, виявляються внутрішньо-
виробничі резерви, визначаються перспек-
тиви розвитку 

До основних видів порівняльного ана-
лізу відносяться горизонтальні, вертикальні 
і трендові.

Горизонтальний порівняльний аналіз 
застосовується для знаходження абсолют-
ного і відносного відхилення достовірного 
рівня досліджуваного показника від базо-
вих (планових, минулих періодів, серед-
нього рівня).

Вертикальний порівняльний аналіз вико-
ристовується для вивчення структури еко-
номічних явищ і процесів за допомогою 
розрахунку питомої ваги частин у цілому 
(питома вага власного капіталу в загальній 
його сумі), співвідношення частин цілого 
між собою (власних і позикових коштів, 
основних і оборотних капіталів, тощо.

За допомогою трендового аналізу порів-
нюють позиції звітності з декількома попе-
редніми періодами для визначення тренду, 
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тобто головних тенденцій динаміки показ-
ника, без урахування випадкових впливів і 
індивідуальних особливостей деяких періо-
дів. За допомогою тренду формуються мож-
ливі значення показників в майбутньому, 
ведеться перспективний прогнозний аналіз.

Деталізація широко застосовується при 
аналізі розподілів факторів і результату 
господарської діяльності за часом і місцем 
(простору). З його допомогою можуть роз-
криватися позитивні і негативні дії деяких 
факторів, підсумки впливу яких, як пра-
вило, взаємно встановлюються в підсумко-
вих показниках діяльності підприємств за 
звітний період [3, с. 88].

Угруповання як спосіб розподілу розгля-
нутих сукупностей на однорідні по дослі-
джуваним ознаками груп використовується 
в аналізі для розкриття змістів середніх під-
сумкових показників і впливу деяких оди-
ниць на ці середні.

Угруповання класифікуються на типоло-
гічні, аналітичні та структурні.

Типологічна угруповання служить для 
виділення певного типу явищ або процесів. 
Як приклад типологічних угруповань може 
бути група підприємств за формою влас-
ності, виду діяльності.

Аналітичне угруповання (причинно-
наслідкова компонента) використовується 
для визначення наявності, напрямків і форм 
зв'язку між даними показниками. Застосову-
ється для встановлення зв'язків між ознакою 
групи і показниками, які її характеризують. 
Аналітичне угруповання дозволяє в про-
цесі аналізу виявляти взаємозв'язок різних 
економічних явищ і показників, визначати 
вплив найголовніших чинників і виявляти 
різні закономірності і тенденції в розвитку 
економічних процесів.

Структурні угруповання дають можли-
вість вивчати структуру певного явища за 
певними ознаками (угруповання активів 
за ступенем ліквідності і т.д.). Структурні 
угруповання застосовуються в вертикаль-
ному аналізі балансу, встановлюється 
структура господарських коштів за складом 
і джерела утворення і причини структурних 
змін за звітний період.

Абсолютна величина характеризує роз-
мір економічного явища і показників.

При вивченні динаміки показників за ряд 
звітних періодів використовуються відносні 
величини: індекси, коефіцієнти, відсотки.

Зниження або зростання показників 
обчислюється по відношенню до єдиної 
бази, яку приймають за вихідну, або мож-
ливий варіант обчислення до попереднього 
показника, по відношенню до ковзної базі.

Ця методика застосовується в горизон-
тальному аналізі бухгалтерської звітності 
при визначенні відносних змін (темпів зрос-
тання, приросту).

Балансовий спосіб відображає співвідно-
шення, пропорції двох груп взаємозалежних 
і врівноважених економічних показників, 
результати яких тотожні. Метод може вико-
ристовуватися при аналізі забезпеченості 
підприємства основними засобами вироб-
ництва, фінансовими ресурсами, сирови-
ною, матеріалами, паливом. При розгляді 
платоспроможності підприємства викорис-
товується платіжний баланс, в ньому спів-
відносяться платіжні засоби з платіжними 
зобов'язаннями.

В якості інструментарію фінансового 
аналізу широко застосовуються фінансові 
коефіцієнти, тобто відносні показники 
фінансового стану організацій, які виража-
ють ставлення одних абсолютних фінансо-
вих показників до інших.

Прийом ланцюгових підстановок вико-
ристовується для розрахунків величини 
впливу окремих факторів на рівень сукуп-
ного економічного показника. Цей спо-
сіб застосовується, якщо можна виразити 
математично зв'язок між показниками в 
формі функціональної залежності. Сутність 
прийому ланцюгових підстановок полягає 
в тому, що, одночасно замінюючи всякий 
звітний показник базисним, всі інші показ-
ники аналізуються при цьому як незмінні.

Графічний спосіб – це прийом, при якому 
застосовуються графіки, які є масштабним 
зображенням показників та їх залежності за 
допомогою геометричних фігур. Такий спо-
сіб не має в аналізі самостійних значень, а 
застосовується для ілюстрацій змін в дина-
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міці, структурних зрушеннях або інших 
видів порівняння.

Фінансові коефіцієнти застосовуються 
для порівнянь показників фінансового 
стану конкретного підприємства з поді-
бними показниками інших організацій або 
середньогалузевими показниками; виявле-
ний динамік розвитку показників і тенден-
цій зміни фінансових станів підприємств; 
знаходження нормальних обмежень і крите-
ріїв різних сторін фінансового стану.

Незалежно від обраного способу алго-
ритм вирішення майже кожної аналітичної 
задачі може містити прийоми угруповань, 
порівнянь, балансових і графічних ув’язок, 
які розглядаються як способи обробки пер-
винних, вихідних даних.

Вибір різних способів або прийомів 
визначається цілями аналізу, характером 
взаємозв'язку між показниками, вимогами 
до ступеня деталізацій, до точності підсум-
ків, характером аналітичних задач.

Методику аналізу складають аналітичні 
прийоми для конкретного вивчення стану 
аналізованого підприємства.

Аналіз коефіцієнтів, горизонтальний, 
вертикальний, трендовий, і факторний ана-
лізи є основними методами аналізу фінансо-
вої (бухгалтерської) звітності підприємства.

Горизонтальний метод аналізу застосову-
ється для оцінки зміни показників в дина-
міці. Для оцінки темпу збільшення показ-
ника розраховують величину:

Тр(З) = З1 – З0, (1)
де З1 –показник звітного періоду;
З0 – показник базисного періоду. 
За значенням показника можна побачити, 

у скільки разів змінюється значення показ-
ника звітного періоду в порівнянні з базис-
ним періодом.

При оцінці відносної зміни розраховують 
темп приросту за формулою:
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Темп приросту Тпр(З) показує, на скільки 
відсотків змінюється значення показника 
звітного періоду в порівнянні з базисним 
періодом.

При проведенні аналізу звітності органі-
зацій, можна складають аналітичні таблиці, 
де абсолютні балансові показники будуть 
доповнюватися абсолютними показниками 
відхилень (ΔЗ) і відносними відхилен-
нями (Тпр(З)). Розрахунки, наведені в цих 
таблицях, показують динаміку змін статей 
балансу.

Вертикальний метод аналізу застосову-
ють для оцінки структури складних еконо-
мічних показників, що дозволяє визначати 
частку кожного елемента складного показ-
ника в загальній сукупності. При оцінці 
структур використовується формула:

D
Ç
Çi
і= ,                         (3) 

де Di – частка i-й складової;
Зi – абсолютне значення i-ї складової, яка 

входить в складний показник; 
З – значення даного складного показника.
Для оцінки динаміки структури склад-

них економічних показників застосовується 
горизонтальний метод, на підставі якого 
визначаються абсолютні і відносні зміни 
кожної складової:
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Вертикальний аналіз балансових звітнос-
тей організацій дозволяє визначати якість 
застосування конкретного виду ресурсу в гос-
подарській діяльності, провести порівняльний 
аналіз підприємства з урахуванням галузевої 
специфіки та інших характеристик. Віднос-
ний показник виду Dі зручніше абсолютного 
при проведенні аналізу діяльності організації 
при інфляції, це дозволяє об'єктивно оцінити 
зміни складових в динаміці.

Трендовий метод аналізу ґрунтується на 
застосуванні даних рядів динамік досліджу-
ваних факторів (структура активів і пасивів 
підприємства, валюта балансу). Застосу-
вання даного методу дозволяє оцінювати 
головні напрямки розвитку організації як 
на поточний момент часу, так і в наступні 
періоди.

Для будь-якого показника, який характе-
ризує діяльність підприємства, проводиться 
аналіз зміни темпу зростання, середнього 
темпу зростання за аналізовані періоди 
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(місяці, квартали, півріччя, рік), виявляються 
головні напрямки зміни таких показників. 
Якщо темпи зростання валюти балансу зни-
жуються, це вказує на скорочення органі-
зацією поточної діяльності, господарських 
оборотів, що може призводити до критичних 
станів. Підсумки розрахунків середніх зна-
чень темпів зростання (темпів приросту), 
облік зв'язку між головними показниками 
дозволяють розраховувати прогнозні зна-
чення даного показника на перспективу. 
Прогноз на підставі трендових моделей 
дозволяє з встановленим рівнем надійності 
розраховувати значення прогнозованого фак-
тору, вибрати найбільш раціональні управ-
лінські рішення і оцінювати наслідки таких 
рішень для фінансово-господарських планів  
підприємства [4, с. 116].

Аналіз коефіцієнтів (відносних показ-
ників). Як правило, показники балансової 
статистичної звітності є кількісними. Вони 
характеризують обсяг, розмір використо-
вуваних виробничих ресурсів. Так, напри-
клад, собівартість реалізованої продукції 
(С), середня спискова чисельність робіт-
ників підприємства (Т), загальний фонд 
заробітної плати робітників і відрахування 
(ФОПр), обсяг виробленої та реалізованої 
продукції (В) і т. п.

В умовах ринкової економіки для оцінки 
якості використання виробничих ресурсів 
використовують відносні показники. Вони 
формуються за залежностями між ними і 
певними правилами з кількісних показників. 
Наприклад, співвідношення між виручкою від 
продажу (В) і фактичною чисельністю робіт-
ників в певний момент часу (Ч) використову-
ється для оцінки продуктивності праці (Кпр):

K
Â
×ïð = , (5) 

Значення Кпр показує, скільки гривень 
виручки від реалізації припадає на одного 
робітника.

Для оцінки ефективності використання 
фонду заробітної плати використовується 
показник «зарплатовіддача» (КЗ), який 
являє собою співвідношення між виручкою 
від продажу (В) продукції і фондом оплати 
праці (ФОПр):
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Значення Кз показує, скільки виручки 
припадає на одну гривню оплати праці.

Чим більше значення факторів Кпр і Кз, 
тим ефективніше використовуються трудові 
ресурси організації.

Факторні моделі використовуються для 
дослідження взаємозв'язку між економічними 
показниками діяльності організації. Най-
частіше процеси господарської діяльності 
можуть бути представлені у вигляді моделей.

Адаптивні моделі:
Y = X1 + X2 + X3 +…+ Xn,        (7) 

де Y – результативний фактор; X1, Х2, 
Хn – фактори, що впливають на результа-
тивний Y.

Наприклад, прибуток підприємства (ПР) 
представляє різницю між виручкою від реа-
лізації (В) і витратами на її виробництво і 
виготовлення (S): ПР = В – S.

Мультиплікативні моделі: 
Y = X1 × X2 × X3 × Xn,              (8) 

Наприклад, відносини між обсягами 
виробництва продукції (В), середньооблі-
кової чисельності працівників підприєм-
ства (Т), середньою кількістю днів, які від-
працьовані одним працівником за рік (Д), 
середньою тривалістю робочого дня (Тр), 
середньої годинної продуктивністю праці 
одного робітника (Кпп) можливо записати 
мультиплікативною моделлю:

В = Т × Д × Тр × Кпп,             (9)
Кратні моделі виду: 
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Наприклад, для оцінки результативності 
застосування основних виробничих фондів 
може застосовуватися модель:

Фв = В / F, (11)
де Фв – показник результативності засто-

сування основних виробничих фондів «фон-
довіддача»; В – виручка від продажів за звіт-
ний період; F – середня вартість основних 
виробничих фондів за аналогічний період.

Змішані моделі – комбінація перших 
трьох типів.
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Для кількісної оцінки впливу факторів 
на ефективний фактор найчастіше застосо-
вуються методи ланцюгових підстановок, 
інтегральний метод і т. д.

Суть інтегрального методу зображена на 
рисунку 1.

Метод широко застосовується при роз-
рахунках, пов'язаних, зокрема, з аналізом 
змін планів або динамік економічних показ-
ників. З його допомогою можуть врахову-
ватися ймовірні співвідношення між фак-
торами, які впливають на результативні 
чинники. На відміну від методу ланцюгових 
підстановок, послідовність розташування 
факторів, що впливають на результативний 
фактор, може бути довільним.Оцінка рівня 
впливу інтегральних показників фінансо-
вої складової на ключовий показник оцінки 
фінансово-економічного стану підприєм-
ства проводиться при безпосередніх вимі-
рах експертним шляхом [2, с. 144].

Метод ланцюгових підстановок також 
дає одночасно визначати вплив кожного 
фактора, який наведено в правій частині 

факторної моделі, на результативний фак-
тор. Метод дає досить прийнятні оцінки 
впливу факторів при виконанні умов: в пра-
вій частині факторної моделі спочатку вка-
зують кількісні фактори, а потім якісні.

Висновки з проведеного дослідження. 
Аналіз фінансово-економічного стану відо-
бражає миттєвий стан господарських ситу-
ацій і дозволяє виділяти найбільш складні 
проблеми управління існуючими ресурсами. 
Для цього необхідна стійка ділова поінфор-
мованість з відповідними питаннями, що 
є підсумком відборів, оцінок, аналізів та 
інтерпретацій фінансової звітності. Фінан-
сово-економічний аналіз може сприяти 
виявленню зв'язку між деякими об'єктами 
управління, вірним обґрунтуванням цілей 
і відбору результативного варіанти рішень. 
При прийнятті рішень аналіз знижує неви-
значеність вихідної ситуації і ризики, 
пов'язані з вибором вірного рішення.

При розробці рішень виділяють чотири 
основні фази. Завдання першої – вивчати 
вихідне положення, збирати і передавати 

Рис. 1. Схема використання інтегрального методу аналізу економічних показників
Джерело: узагальнено та доповнено авторами

1. Задається факторна модель виду U = X ×Y

2. Вказується значення факторів, що впливають X і Y за два періоди:
базисний − X0, Y0 і звітний − Х1, Y1 

3. Розраховуються абсолютні зміни факторів моделі: результативні:

ΔU = U1 - U0, що впливають: ΔХ = Х1 - Х0; ΔY = Y1 - Y0.

4. Розраховується абсолютна зміна підсумкового фактора U
в результаті змін фактора X за формулою: ΔU(х) = Y0+ X + (ΔX+ ΔУ) / 2 

5. Розраховується абсолютна зміна підсумкового фактора U в результаті

змін фактора Y за формулою: ΔU(y) = X0+ΔX + (ΔX+ ΔУ) / 2

6. Загальні зміни результативних факторів дорівнює сумарному підсумку
факторів, що впливають: ΔU = ΔU(х) + ΔU(y) 

7. Оцінка ступеня впливу кожного фактора на результативний чинник:
СT(x) = ΔU(х) / ΔU× 100%; СT(y) = ΔU(y) / ΔU× 100%
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інформацію про фактичний стан об'єктів 
управління. Це значний аспект аналітичних 
робіт, який дозволяє визначати нинішні і 
майбутні умови, в яких перебувають об'єкти 
управління, і порівнювати їх із загальними 
цілями, для того щоб формулювати головні 
проблеми рішень. Друга фаза: обробляти 
інформацію, готувати і приймати рішення. 
У цій фазі виробляється всебічна обробка 
даних, зіставляються причини, розробля-
ється можлива альтернатива варіантів, визна-
чається критерій. Тут може здійснюватися 
розробка проекту, його техніко-економічне 
обґрунтування, визначаються загальні цілі 
і завдання з урахуванням наявних ресурсів. 
Головне завдання фінансово-економічного 
аналізу на цьому етапі – вибрати кращий 
варіант. Третя фаза: організувати і здійснити 
рішення. Четверта фаза: розрахувати і про-
контролювати виконання рішень. На даному 
етапі проводиться аналіз фактичної ефек-
тивності рішень. Одним з важливих видів 
рішень є плани, а фінансово-економічні 
аналізи виступають інструментами обґрун-

тувань планів, виборів варіантів, оцінок сту-
пеня їх виконання і чинників, які вплинули 
на відхилення від планів.

Велике значення для компанії мають 
підсумки аналізу управлінського рішення 
в інвестиційних, постачальницько-побуто-
вих, цінових областях, тобто в стратегіч-
ному розвитку підприємства. Найважливіша 
мета стратегії розвитку – стійке положення 
на ринку, яке засноване на результативному 
розподілі і застосуванні всіх ресурсів (мате-
ріального, фінансового, трудового, земель-
ного, інтелектуального і т.п.). При цьому 
провідними методами управління ресурсами 
стають методи аналітичних оцінок і прогно-
зування підсумків господарської діяльності. 
Щоб сприймати результативні та ефективні 
рішення в сфері технології, фінансів, збуту, 
інвестицій і оновлений виробництв, керу-
ючим співробітникам потрібні постійний і 
безперервний моніторинг поточного стану 
підприємств, який можливий тільки з про-
веденням фінансово-економічного аналізу 
підприємства.
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АВС-МЕТОД ЯК КОРИСНИЙ ВАЖІЛЬ  
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

ABC-METHOD AS A USEFUL LEVERAGE 
OF ENTERPRISE COSTS MANAGEMENT

У статті розглянуто підходи до управління витратами підприємства для формування їх опти-
мальної структури, а також зниження їх величини та методи управління витратами, які за умови 
збереження якості продукції, що випускається, дають змогу знизити ціни на продукцію, що за 
інших рівних умов дає підприємству можливість зберегти або зміцнити свої позиції на ринку.

Ключові слова: АВС-метод, витрати, управління витратами, ресурси, планування, управ-
лінський облік.

В статье рассмотрены подходы к управлению затратами предприятия для формирования их 
оптимальной структуры, а также снижения их величины и методы управления затратами, кото-
рые при сохранении качества выпускаемой продукции позволяют снизить цены на продукцию, 
что при прочих равных условиях дает предприятию возможность сохранить или укрепить свои 
позиции на рынке.

Ключевые слова: АВС-метод, затраты, управление затратами, ресурсы, планирование, 
управленческий учет.

The article deals with the approaches to managing the expenses of the enterprise in order to form their 
optimal structure, as well as reducing their value and methods to manage costs, that, while maintain-
ing the quality of products, allows to lower products prices and, under other equal conditions, gives the 
company the opportunity maintain or strengthen their market position. The complexity of managing the 
organization's economy in a market-oriented relationship requires the formation of an adequate system 
of accounting. The system must include abilities of costs information management as a part of enterprise 
management system and the management of accounting. Cost management in accordance with the re-
search of domestic scientists rightly considered both as a process and as a bulding of a proper manage-
ment system. The system of accounting that lets anflyze costs and production output by elements and 
items of expenses are organized in each enterprise in different ways. In any conditions and in any way, it 
depends on the choice of objects of cost accounting and objects of calculation. Costs analysis and method 
of their estimation in the cost price of products allows to analyze in dynamics the composition and struc-
ture of costs, their change, as well as count a number of coefficients, indicating the effectiveness of their 
usage. Thanks to ABC-method, an enterprise can focus on profitable goods or services. The enterprise 
also gets a competitive advantage in terms of costs and technologies. The ABC method provides more 
accurate information on the identification of the cost of unused capacities. The ABC method (Activity 
based costing) can be used as an effective tool for operating costing of manufacturing enterprises and 
enterprises in other fields. The use of the ABC method provides a more accurate description of costs 
and better than traditional accounting methods reflects the financial position of the enterprise in terms of 
management accounting, since it provides more relevant results for cost management decision-making.

Key words: ABC-method, costs, resources, costs managment, planning, management accounting.
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Постановка проблеми. Сучасні вимоги 
бізнесу потребують уведення системи еко-
номічної відповідальності на підприємстві, 
зокрема створення системи управління 
витратами. За відсутності зазначеної сис-
теми неможливо підвищити ефективність і 
рентабельність виробництва, розміри при-
бутку, поліпшити інші показники. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Вивченню та розробленню методів 
управління витратами підприємства приді-
лялося багато уваги вітчизняними та закор-
донними вченими, у тому числі: Н.С. Анд-
рющенко, Е.А. Аткінсоном, С.Ф. Головим, 
О.П. Градовим, К. Друрі, О.В. Коваленко, 
Р. Купером, М.І. Скрипник, А.В. Череп та 
ін. Проте питання використання зазначених 
методів у сучасних умовах потребує подаль-
ших досліджень. 

Постановка завдання. Мета статті – опи-
сання АВС-методу управління витратами 
для формування їх оптимальної структури 
та зниження величини витрат. 

Виклад основних результатів. Склад-
ність управління економікою організації в 
умовах ринкових відносин вимагає форму-
вання адекватної системи обліково-інфор-
маційного забезпечення управління витра-
тами виробничо-господарської діяльності 
організацій та вирішення питань удоскона-
лення управлінського обліку.

Розглядаючи поняття витрат, слід визна-
чити його як законодавчий термін та еконо-
мічну категорію.

Відповідно до законодавства, а саме 
Національного положення (стандарту) бух-
галтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності», Положення (стан-
дарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» 
[1; 2], витрати визначаються як зменшення 
економічних вигод у вигляді вибуття акти-
вів або збільшення зобов’язань, які при-
зводять до зменшення власного капіталу 
(за винятком зменшення капіталу за раху-
нок його вилучення або розподілення влас-
никами). Своєю чергою, власний капітал 
визначається як частина в активах підпри-
ємства, що залишається після вирахування 
його зобов’язань. Активи, відповідно до 

Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» [3], – це 
ресурси, контрольовані підприємством у 
результаті минулих подій, використання 
яких, як очікується, призведе до отримання 
економічних вигод у майбутньому

Витрати як економічну категорію, від-
повідно до досліджень, у тому числі вче-
них економічної школи ЗДІА [4; 5], право-
мірно визначити як грошові та матеріальні 
ресурси, які використані протягом певного 
періоду в господарському процесі підпри-
ємства. Також витрати слід розглядати як 
показник ефективності діяльності господа-
рюючого суб'єкта.

Управління витратами, відповідно до 
досліджень вітчизняних учених, право-
мірно розглядати й як процес, й як побудову 
відповідної системи управління.

На нашу думку, як найбільш комплексне 
можна прийняти визначення управління 
витратами, яке надав С.Ф. Голов: управління 
витратами – це специфічна функція управ-
ління, яка забезпечує планування, організа-
цію, мотивацію, контроль та регулювання 
витрат діяльності; принципово нова система, 
яка дає змогу чітко відстежувати, аналізувати 
й контролювати витрати [6].

Система обліку витрат та випуску про-
дукції за елементами та статтями витрат 
організовується на кожному підприєм-
стві по-різному. У будь-яких умовах і за 
будь-яких особливостей вона залежить 
від вибору об'єктів обліку витрат і об'єктів 
калькулювання.

Якщо розглядати побудову системи 
витрат із погляду процесу, то управління 
витратами промислових підприємств можна 
визначити як процес, спрямований на 
досягнення оптимального співвідношення 
рівня та динаміки витрат на виробництво 
та основних цілей підприємства. Систему 
управління витратами при цьому можна 
визначити як комплекс складових елемен-
тів, функцій, принципів тощо, які забезпе-
чують процес управління витратами [7].

У сучасних економічних умовах, коли 
підприємства отримали свободу дій, управ-
ління витратами дає змогу спрогнозувати 
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виконання плану, виявити фактори, що 
впливають на приріст прибутку, визначити 
резерви, що не використовуються, оцінити 
можливості зниження собівартості продук-
ції, що в кінцевому підсумку забезпечить 
ефективність роботи підприємства і підви-
щить його конкурентоспроможність. 

Аналіз витрат і метод їх оцінки у собі-
вартості продукції дає змогу аналізувати в 
динаміці склад і структуру витрат, їх зміну, 
а також розраховувати низку коефіцієнтів, 
що свідчать про ефективність використання 
доходів і доцільності зроблених витрат 
порівняно з отриманими доходами. 

У сучасних умовах під час виявлення 
резервів економії ресурсів одне з основ-
них місць займають накладні витрати, що 
зумовлено низкою причин. По-перше, тра-
диційні методи обліку витрат на виробниц-
тво, зокрема розподілу накладних витрат, не 
дають змоги встановити ефективність діяль-
ності тих або інших підрозділів організації, 
продемонструвати наявні на практиці ситуа-
ції, коли на більший обсяг виробленої про-
дукції припадає менша частина відповідних 
витрат, а на менший обсяг – більша частина.

Одним зі способів удосконалення розпо-
ділу накладних витрат є метод ABC згідно з 
яким витрати (ресурси) належать до об'єктів 
калькулювання через види діяльності, що 
здійснюються організацією. Суть даного 
методу полягає у тому, що «продукція спо-
живає діяльність, а діяльність споживає 
ресурси». Даний метод являє собою дворів-
невий процес розподілу витрат. На першому 
рівні ресурси розподіляються на види діяль-
ності, на другому рівні витрати за видами 
діяльності розподіляються на продукцію [8].

Завдяки ABC-методу підприємство 
може зосередитися на вигідних товарах 
чи послугах. Підприємство також отримує 
конкурентну перевагу з погляду витрат і 
технологій. ABC-метод забезпечує більш 
точну інформацію щодо ідентифікації вар-
тості невикористаних потужностей. Оче-
видно, що введення системи ABC пов'язане 
з початковими витратами. Цей процес є 
досить трудомістким та вимагає додатко-
вого фінансування. Однак без уведення сис-

теми економічної відповідальності на під-
приємстві у цілому, зокрема без створення 
системи управління витратами, неможливо 
підвищити ефективність і рентабельність 
виробництва, розміри прибутку. Управління 
витратами для формування їх оптимальної 
структури, а також зниження їх величини 
(за умови збереження якості продукції, що 
випускається) дає змогу знизити ціни на 
продукцію, що за інших рівних умов дає 
підприємству можливість зберегти або 
навіть зміцнити свої позиції на ринку.

Також існує можливість зниження собі-
вартості продукції за рахунок економного 
використання засобів з управління й обслу-
говування виробництва. У сфері організації 
управління відзначено тісний зв'язок систем 
бухгалтерського й управлінського обліку на 
підприємствах, тобто аналіз витрат ведеться 
на підставі даних бухгалтерського обліку, в 
якому інформація збирається переважно 
для оподаткування. У зв'язку із цим для 
модернізації обліково-аналітичної і плано-
вої роботи на підприємствах пропонується 
ввести планування й облік витрат по цен-
трах відповідальності. На підприємствах 
можуть бути виділені центри відповідаль-
ності трьох типів: центри нормативних 
витрат, центри управлінських витрат і цен-
три доходу. Для планування їх роботи може 
бути запропоновано розроблення бюджетів 
витрат (для виробничих цехів) та коштори-
сів операційних витрат (для центрів управ-
лінських витрат).

Відзначена особливість функціонування 
центрів відповідальності на підприємстві 
полягає у можливості постановки ефектив-
ної системи матеріального стимулювання 
підрозділів. На підставі показників премі-
ювання (таких як обсяг і структура товар-
ного випуску, показники витрат) керівники 
підрозділів та їх підлеглі можуть мати мож-
ливість отримувати додаткові премії за під-
сумками роботи підрозділу за період.

Актуальність постановки бюджетування 
на підприємстві, по-перше, пов'язана з під-
вищенням рівня конкуренції, тобто необхід-
ністю отримання додаткових конкурентних 
переваг, наприклад за рахунок ефектив-
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нішого управління фінансами. По-друге, 
існує необхідність знаходження внутрішніх 
резервів зниження витрат на виробництво, 
реалізацію продукції, обґрунтування опти-
мальних рівнів витрат фінансових коштів, 
а також необхідність оптимізації оподат-
кування. По-третє, з'являється потреба в 
підвищенні інвестиційної привабливості, 
оскільки інвестори більш охоче вкла-
дуть гроші в організацію з високим рів-
нем менеджменту. Також актуальне розро-
блення системи мотивації, яке дасть змогу 
пов'язати розмір винагороди співробітників 
із системою бюджетування і залежатиме від 
розмірів економії або перевитрат грошових 
коштів. 

Завдяки впровадженню цієї моделі, під-
приємство зможе досягти таких результатів: 

– скорочення чисельності адміністра-
тивно-управлінського персоналу;

– зможе уникнути помилок під час вибору
способів ведення бухгалтерського обліку;

– контролювати й аналізувати відхилення
виробничого процесу за підсумками місяця;

– прогнозувати власні фінансові резуль-
тати на декілька звітних періодів уперед [9].

Із розширенням виробництва та зростаю-
чою ринковою конкуренцією підприємства 
повинні вживати заходи, щоб скоротити 
витрати та підвищити свою конкуренто-
спроможність. Зниження логістичної вар-
тості – це найефективніший спосіб отри-
мання прибутку. Для зниження логістичних 
витрат доцільно використовувати режим 
управління логістичними витратами під-
приємства на основі ABC-методу. 

АВС-метод (Activity based costing) роз-
роблений американськими вченими Р. Купе-
ром і Р. Капланом у кінці 80-х років мину-
лого століття. 

Із розвитком економічної глобалізації та 
інформаційних технологій підприємства 
здобули можливість скорочувати витрати 
на сировину та матеріали. За рахунок ско-
рочення витрат на логістику це стало новим 
пунктом економічного зростання та еконо-
мічного розвитку. Збільшення промисло-
вого розподілу праці та виробничого лан-
цюга, призвело до зростання логістичного 

складника собівартості продукції та збіль-
шило частку загальної вартості [10].

Як завдання ABC-методу можна визна-
чити виділення об'єктів першої ваги, яким 
потрібно приділяти найбільше уваги, і дру-
горядних об'єктів, вкладення коштів у які 
є недоцільним. Відмінністю даного методу 
є те, що він передбачає поділ усіх об’єктів, 
які аналізуються, на три групи або більше.

АВС-аналіз є одним із методів раціона-
лізації, який може використовуватися в усіх 
функціональних сферах діяльності підпри-
ємства. АВС-аналіз дає змогу:

– виділити найбільш суттєві напрями
діяльності;

– спрямувати ділову активність у сферу
підвищеної економічної значущості і вод-
ночас понизити витрати в інших сферах за 
рахунок усунення зайвих функцій і видів 
робіт;

– підвищити ефективність організацій-
них та управлінських рішень завдяки їх 
цільовій орієнтації [11].

За диференційованого підходу до органі-
зації закупівель й управління складськими 
запасами використання АВС-методу дає 
змогу добитися істотного зниження витрат.

АВС-метод включає в себе низку етапів:
1) визначення основних видів діяльності

на підприємстві, створення для кожного 
виду діяльності центру відповідальності 
та відповідного угруповання витрат. Таким 
чином, початковою стадією застосування 
ABC-методу є визначення переліку і послі-
довності робіт на підприємстві шляхом роз-
кладання складних робочих операцій на 
найпростіші складники паралельно з роз-
рахунком споживання ресурсів. При цьому 
чим більш обґрунтовано і з максимальною 
деталізацією будуть виділені операції, тим 
більш адекватною буде картина витрат на 
підприємстві;

2) визначення носія витрат для кожного
виду діяльності. Іншими словами, другий 
етап застосування ABC-методу полягає у 
розрахунку кост-драйверів (кост-драйвер – 
це індекс-вимірювач вихідного резуль-
тату. Так, кост-драйвером для статті витрат 
«Постачання» буде «Кількість закупівель»; 
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для статті «Налаштування» – «кількість 
налагоджень») і показників споживання 
ними кожного ресурсу. Цей показник спо-
живання множиться на собівартість одиниці 
виходу роботи;

3) віднесення витрат на продукт, на види
діяльності відповідно участі відповідних 
видів діяльності у створення продукту. 
Таким чином, на третьому етапі отримуємо 
суму витрат на виготовлення конкретного 
продукту. 

Особливий інтерес являє методологія 
застосування АВС-методу на підприємствах 
роздрібної торгівлі. Це пов'язано з тим, що 
роздрібні торгові підприємства є заключ-
ним етапом формування споживчої вартості 
й усі бізнес-процеси цих підприємств спря-
мовані на формування результату, орієнто-
ваного на кінцевого споживача [12].

Для того щоб побудувати систему управ-
ління витратами підприємства на основі ABC-
методу, потрібно деталізувати цілі управ-
ління та об’єкти управління, що зумовлює 
необхідність чітко визначити цілі побудови 
режиму управління витратами, визначити 
мету, потрібний ефект, критерії ефектив-
ності. Об'єкт вартості в управлінні витратами 
взаємопов’язаний з обліком витрат, який під-
сумовує вміст розрахунків. Об’єктом може 
бути продукт компанії (включаючи нематері-
альні послуги), замовник тощо. 

Згідно з принципом обчислення витрат 
за ABC-методом, ми повинні деталізувати 
бізнес-процеси підприємства, після чого 
прив’язати створення вартості продукту до 
витрат відповідних ресурсів. Завданням є 
визначення шляхів та системи виникнення 
витрат підприємства. Нині переважна біль-
шість компаній, як і раніше, використовує 

традиційну систему обліку собівартості за 
даними бухгалтерського обліку. Але ABC-
метод має особливий характер, перевагою 
якого може бути вирішення низки проблем 
розвитку компанії [13], зазначених вище. 

Управління витратами – це складний, 
багатоаспектний та динамічний процес, 
що включає управлінські дії, ціллю яких є 
досягнення високого економічного резуль-
тату діяльності підприємства. При цьому, 
як зазначає, наприклад, О.П. Градов, управ-
ління витратами не завжди повинне бути 
спрямоване безпосередньо на економію 
витрат. Принциповим є забезпечення ефек-
тивності цих витрат, тобто одержання при-
бутку, що реально виправдовує витрати. 
Саме тому головним в управлінні витра-
тами є запобігання потенційно неефектив-
ним витратам [14], що може бути забезпе-
чене через використання АВС-методу.

Висновки. АВС-метод може бути вико-
ристаний як ефективний інструмент опе-
раційного калькулювання витрат вироб-
ничих підприємств та підприємств інших 
сфер. Застосування АВС-методу забезпе-
чує більш точний опис витрат і краще за 
традиційні методи бухгалтерського обліку 
відображає фінансовий стан підприємства 
з погляду управлінського обліку, оскільки 
надає більш релевантні результати для при-
йняття управлінських рішень щодо керу-
вання витратами. 

Подальших досліджень потребують 
питання практичного використання АВС-
методу на підприємствах різних галузей 
економіки України та адаптації зазначеного 
методу для використання у сучасних про-
грамах бухгалтерського та управлінського 
обліку. 
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КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «РОЗВИТОК 
ПІДПРИЄМСТВА»: ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНИЙ КОНТЕКСТ

COMPONENT ANALYSIS OF THE ENTERPRISE DEVELOPMENT: 
INNOVATIVE ORIENTED CONTEXT

У статті досліджено і здійснено компонентний аналіз поняття «розвиток», а також обґрунто-
вано інноваційно орієнтований контекст його трактування. Установлено зміст розвитку в розрізі 
складників формування дефініції: формату, процесу, досягнення результату. Визначено іннова-
ційно орієнтований контекст тлумачення видів розвитку підприємства, запропоновано, з ураху-
ванням трактування інновації як континуум у функціонування підприємства в прогресивному 
розвитку, інноваційно орієнтований розвиток підприємства вважати інтегратором видів розвит-
ку та розуміти як стан функціонування підприємства в керованому русі інноваційного контину-
уму, у процесі якого постійно гармонізуються та вирівнюється, за рівнем та напрямом іннова-
ційна асиметрія функціональних складників середовища виробничо-економічної системи. 

Ключові слова: розвиток підприємства, вид розвитку, інноваційно орієнтований розвиток, 
компонентний аналіз. 

В статье исследовано и осуществлен компонентный анализ понятия «развитие» и обо-
снованию инновационно ориентированного контекста его трактовки. Установлено содер-
жание развития в разрезе составляющих формирования дефиниции: формата, процесса, 
достижения результата. Определен инновационно ориентированный контекст толкования 
видов развития предприятия, предложено, с учетом трактовки инновации как континуума в 
функционировании предприятия в прогрессивном развитии, инновационно ориентирован-
ное развитие предприятия считать интегратором видов развития и понимать как состояние 
функционирования предприятия в управляемом движении инновационного континуума, в 
процессе которого постоянно гармонизируются и выравнивается по уровню и направлению 
инновационная асимметрия функциональных составляющих среды производственно-эконо-
мической системы.

Ключевые слова: развитие предприятия, вид развития, инновационно ориентированное 
развитие, компонентный анализ. 

The research is dedicated to the componential analysis of the concept of “development” and 
the substantiation of the innovation-oriented context of its treatment. The content of development 
in the context of the components of the formation of the definition is established: format, process, 
achievement. It is determined that an innovative economy is an economy based on the constant 
interaction of knowledge and technologies based on the generated innovative potential, the result 
of which is high innovation activity in national and international markets for innovative products, 
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and an innovation-oriented economy is an economy that is ready for the interaction of knowledge 
and technologies through creation of sufficient innovative potential and the existing innovative sus-
ceptibility of society. Innovation-oriented development can be considered as innovation-oriented 
development, development driven by innovation, or development aimed at innovation, develop-
ment that combines form changes and evolutionary processes. Innovatively oriented enterprise 
development is a state of functioning in the controlled movement of the innovation continuum, 
during which the innovative asymmetry of the functional components of the environment of the 
production and economic system is constantly harmonized and aligned in level and direction. In-
novatively oriented development in accordance with the selected three-component system of defi-
nition wording can be specified as follows: according to format: state of growth, the essence of the 
functioning of the production and economic system, ideologically aimed at progressive develop-
ment; according to the process: the development process is determined by the selected type of 
development (economic, sustainable, innovative) in the controlled movement of the innovation 
continuum; according to the results: a distinctive aspect of innovation-oriented development is its 
expression through a cycle or ordered chaos, the determining result of development is a new state 
of functioning, a new level of ability of the production and economic system.

Key words: enterprise development, type of enterprise development, innovation-oriented deve-
lopment, component analysis.

Постановка проблеми. Розвиток під-
приємств, а особливо промислових, є специ-
фічним процесом, центральним осередком 
якого є трансформація виробничої системи, 
паралельно із підтримувальними – еконо-
мічною, фінансовою, управлінсько-органі-
заційною, у стан, що має суттєві відмінності 
від попереднього. Змінність умов функціо-
нування підприємств, чинників впливу на 
ефективність їхньої діяльності визначають 
потребу розглянути інноваційно орієнтова-
ний контекст трактування розвитку підпри-
ємства. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Значний обсяг досліджень науковці 
присвятили розгляду розвитку як економіч-
ної категорії [3; 4; 6; 7] Крім цього, у цен-
трі уваги дослідників перебувають різні 
види розвитку, зокрема О. Шубравська 
[8], К. Іванчук [12] розглядають сталий та 
стійкий економічний розвиток відповідно, 
О.М. Москаленко [11] – випереджаль-
ний економічний розвиток; Ю.А. Плу-
гіна [9] – інтелектуальний; М.Е. Касс [13], 
А.М. Турило, О.А. Зінченко, А.А. Турило 
[14] досліджують інноваційний розвиток; 
О.В. Корнух [15] розкриває зміст економіко-
інноваційного розвитку, а Б.Є. Большаков, 
Є.Ф. Шамаєва [16] – стійкого інноваційного 
розвитку. Експлікація наукових досліджень 

виявила потребу в компонентному аналізі 
поняття «розвиток», а саме «розвиток під-
приємства», для виявлення та обґрунту-
вання інноваційно орієнтованого контексту, 
включно з видовою класифікацією. 

Постановка завдання. Метою дослід-
ження є компонентний аналіз поняття «роз-
виток» та обґрунтування інноваційно орі-
єнтованого контексту його трактування з 
формалізацією дефініції «інноваційно орі-
єнтований розвиток». 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Більшість науковців визначає роз-
виток як позитивну динаміку, тобто зосе-
реджує дослідження на прогресивному 
розвитку. Прогресивний розвиток є типом 
розвитку, для якого характерний перехід із 
нижчого рівня на вищий, від менш доскона-
лого до досконалішого [1]. 

Формування науково-теоретичного трак-
тування поняття «розвиток підприємства» 
здійснюється в розрізі компонентних склад-
ників: формату, тобто причинно-наслідко-
вого напряму, що закладається в дефініцію; 
процесу досягнення, який відображає кон-
текст руху підприємства в розвитку; резуль-
тату – цільового ефекту досягнення. Відпо-
відно до першого компонентного складника, 
тобто за форматом, розвиток підприємства 
визначають як: 
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− перехід від нижчого рівня функціону-
вання на вищий («...зміна діяльності для пере-
ходу на вищий, якісніший, рівень виконува-
них функцій, структури організації, на випуск 
нової продукції» [2, с. 172]; «ведуть до пере-
ходу та фіксації підприємства в різних органі-
заційно-економічних станах» [3, с. 35]); 

− перехід в нову форму функціонування 
(зміна стану) («процес зміни стану об’єкта» 
[4, с. 5]; «перехід у новий якісно-кількісний 
стан у часі» [5]; «переведенням в новий атрак-
тор функціонування» [6, с. 43]; «зміна станів 
підприємства, кожний з яких є якісно іншим 
за попередній» [7, с. 22]; «процес переходу 
системи з одного стану в інший» [8, с. 11]). 

Тобто розвиток є певним процесом, пере-
ходом виробничо-економічної системи на 
новий рівень чи в новий стан. Таке розу-
міння поняття «розвиток» має векторну 
спрямованість і свідчить, що в процесі роз-
витку підприємство не може перебувати в 
стані «статики» і постійно динамічно про-
гресує, підвищуючи свій рівень або зміню-
ючи стан. 

За другим компонентним складником – 
процесом розвитку – у результаті узагаль-
нення досліджень, можна виділити низку 
ознак, які безпосередньо відображають 
процес: 

− зміна якостей. Науковці визначають, що 
процес розвитку здійснюється на підставі 
зміни якостей, а кількісні зміни мають друго-
рядну роль (Ю.А. Плугіна [9, с. 14]); Н.В. Афа-
насьєв, В.Д. Рогожин, В.І. Рудика [10, с. 17]); 

− зміна якісних та кількісних характерис-
тик («супроводжується зміною її якісних і 
кількісних характеристик» [8, с. 11]); 

− зміна структурних характеристик  
(«...змін і підвищення складності структури й 
складу») [11, с. 13]; «...завдяки зміні кількіс-
них і структурних характеристик техніко-тех-
нологічних, організаційно-комунікаційних, 
фінансово-економічних ресурсів» [9, с. 15]); 

− зміна цілей існування. Дослідниця 
О.В. Раєвнєва зазначає, що процес розвитку 
«характеризується перманентною зміною 
глобальних цілей його існування» [6, с. 108]; 

− зміна стану. Наприклад, В.І. Довбенко 
під розвитком розуміє «процес зміни стану 

об’єкта поліпшенням (вдосконаленням) 
його характеристик та якісного, кількісного 
нарощення параметрів» [4, с. 500]. 

Отже, процес розвитку – це якісні, кіль-
кісні перетворення зі зміною структурних 
характеристик та цілей існування. 

Результатами розвитку більшість науков-
ців вважає такі: 

− зменшення впливу зовнішнього середо-
вища через опір, стійкість, адаптивність 
тощо («...перешкоджати руйнівному впливу 
зовнішнього середовища» [11, с. 13]; «...під-
вищується опірність дестабілізуючому впливу 
зовнішнього середовища» [12, с. 87]). Підґрун-
тям визначення такого результату (цільового 
ефекту) розвитку, на наш погляд, є зниження 
рівня залежного розвитку; 

− підвищення значущості підприємства. 
Такий результат розвитку виділяє Е.Е. Нау-
менко: «...сприяє розширенню діяльності 
та збільшенню значущості підприємства як 
в економічному, так і в соціально-політич-
ному середовищі» [13, с. 161]; 

− збільшення можливостей. У розвитку 
вбачають збільшення можливостей підпри-
ємства, зокрема П.В. Арістархов зазначає, 
що це процес, під час якого збільшуються 
можливості підприємства у виробництві 
товарів та послуг [14, с. 15]; 

− ефективність функціонування. Такий 
результат розвитку визначають В. А. Заброд-
ський, М.А. Кизим («...підвищується ефек-
тивність функціонування» [11, с. 13]. 

Протилежною спрямованістю прогресив-
ному розвитку визначається регресивний. 
Регресивний розвиток не завжди призво-
дить до зниження економічного зростання 
і не виступає чинником деградації підпри-
ємства. Напрям розвитку, прогресивний чи 
регресивний, залежить від реакції елемен-
тів середовища організації на ці дії. 

Отже, розвитком підприємства вважа-
ється перехід від одного стану до іншого, 
від однієї форми до іншої. На наш погляд, 
крім зазначеного, під «розвитком підприєм-
ства» має розумітися і стан функціонування 
підприємства, що характеризується дина-
мічною гармонізацією рівнів елементів, 
підсистем, суб’єктів та об’єктів середовища 
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організації. За динамічної гармонізації 
кожна окрема одиниця досягає рівня іншої 
одиниці виробничо-економічної системи, 
що взаємодіє з нею, завдяки їх впливу одна 
на одну, що зумовлює порушення рівноваги. 

Види розвитку науковці розрізняють за 
змістовим характером та інструментами 
його реалізації. Вихідними видами роз-
витку можна вважати економічний, сталий 
(стійкий), інноваційний. 

1. Економічний розвиток у наукових дже-
релах визначають як: а) економічний склад-
ник загального розвитку; б) цілісний розви-
ток, який об’єднує інші види розвитку: 

а) економічний складник життєдіяль-
ності підприємства в усіх проявах і формах, 
протягом життєвого циклу, що здійсню-
ється під впливом екзогенних та ендоген-
них чинників з орієнтацією на поставлену 
мету [15, с. 72]; 

б) економічний розвиток визначають як 
багатофакторний процес, що відбиває як 
еволюцію господарського механізму, так і 
зміну на цій підставі економічних систем 
[16, с. 69]. 

Досліджуючи економічний розвиток, 
науковці зосереджують увагу на теорії 
випереджального економічного розвитку, 
що є специфічною інституційною формою 
економічного розвитку [11, с. 7]. Економіч-
ний розвиток, на відміну від економічного 
зростання, передбачає застосування іннова-
ційних технологій, підходів та інструмен-
тів для здійснення трансформаційних змін, 
інноваційний рівень яких поглиблюються за 
випереджального економічного розвитку. 

Визнання підприємства економічною 
системою виводить науковців на тракту-
вання розвитку в контексті соціально-еко-
номічного розвитку, під яким розуміють 
цілісну сукупність взаємопов’язаних соці-
альних і економічних інститутів (суб’єктів) 
та відносин, що взаємодіють, з приводу роз-
поділу й споживання матеріальних й нема-
теріальних ресурсів, виробництва, розпо-
ділу, обміну й споживання товарів і послуг 
[8, с. 56]. Потрібно підкреслити, що у трак-
туваннях соціально-економічного розвитку 
та шляхів його досягнення присутня іннова-

ційна орієнтованість на використання нема-
теріальних ресурсів, креативності праців-
ників тощо. 

2. Стійкий розвиток. Стійкий розвиток
уважать розвитком, що самопідтримується. 
Це розвиток, який задовольняє потреби тепе-
рішнього часу, але не ставить під загрозу 
спроможність майбутніх поколінь задо-
вольняти власні потреби [12, с. 1275]. Так, 
К.О. Іванчук трактує цей вид розвитку як 
зміну підприємством свого якісного стану за 
визначеним вектором і траєкторією з метою 
підвищення гнучкості та адаптивності, що 
відбувається в просторі стійкого функціо-
нування, коли підприємство в результаті 
розвитку не наближається до межі втрати 
стійкості або ж швидко повертається до 
рівноважного стану [2, с. 86]. Як зазначає 
К.А. Бармута, основою стійкого розвитку 
слугує активна інноваційна діяльність, 
потрібна для забезпечення конкурентоспро-
можності підприємства в довгостроковій 
перспективі, а безпосередньо стійкий роз-
виток є логічним продовженням та результа-
том інноваційного розвитку [12, с. 34]. Отже, 
основними аспектами стійкого розвитку є 
його самопідтримка, самоорганізація, наяв-
ність інноваційної діяльності. 

3. Інноваційний розвиток. У дослід-
женнях науковців інноваційний розвиток 
окреслено неоднозначно. Дослідники від-
дають перевагу процесному базису в його 
трактуванні. Так, М.Е. Касс інноваційним 
розвитком уважає процеси інноваційних 
перетворень на підприємстві, а також зако-
номірно та послідовно здійснювані процеси 
конкретних заходів [13, с. 11], Однак нау-
кова думка транспонується до просторово-
середовищного розуміння інноваційного 
розвитку. Нариклад, А.М. Турило, О.А. Зін-
ченко, А.А. Турило інноваційний розви-
ток вважають економічним законом рин-
кової системи господарювання. Розвиток 
є абстрактним поняттям, оскільки містить 
певні узагальнювальні властивості, прита-
манні різним формам прояву цієї категорії 
в просторі та часі; є невід’ємною частиною 
об’єктивного природно-історичного про-
цесу розвитку суспільства і тому сам висту-
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пає об’єктивним процесом і об’єктивною 
категорією; як економічний закон функціо-
нування та розвитку певної економічної сис-
теми має об’єктивний характер ще й тому, 
що існує і діє незалежно від свідомості та 
волі людей [14, с. 33]. Отже, інноваційний 
розвиток з економічної категорії переходить 
у форму економічного закону. 

Аналіз наведеного понятійного апарату 
за видами розвитку дає змогу підкреслити 
вагому характерну особливість – вираження 
одного типу розвитку із застосуванням 
інших (економічний з інноваційним уміс-
том, поєднання інноваційного із стійким 
розвитком). Ця особливість окреслює кон-
цепт розвитку – будь-який тип розвитку 
підприємства є комплектною формою різ-
них видів розвитку, із перевагою певного 
конкретизованого в ідеології та філософії 
функціонування підприємства. 

Трансформування інноваційного роз-
витку з категорії в закон зумовлює комп-
лектність різних видів розвитку з іннова-
ційним. Так, О.В. Корнух, досліджуючи 
економіко-інноваційний розвиток корпора-
цій, довів, що економічний та інноваційний 
розвиток логічно інтегруються в категорію 
«економіко-інноваційний розвиток підпри-
ємства» і потрактував його як категорію, що 
характеризує постійний динамічний про-
цес якісних змін економічного складника 
життєдіяльності корпорації, зумовлений 
рівнем інноваційності всіх його напрямів 
для забезпечення економічного зростання в 
межах обраної місії, прийнятої мотивації та 
інтелектуалізації діяльності [15, с. 76]. 

Як відомо, інновації дестабілізують 
стійке функціонування системи, тому 
доцільно розглянути таку економічну кате-
горію як «стійкий інноваційний розвиток». 
Наприклад, Б.Є. Большаков, Є.Ф. Шамаєва 
визначають стійкий інноваційний розвиток 
як процес зростання спроможностей задо-
волення потреби системи, які є невичерп-
ними, виражені в одиницях потужності, 
через підвищення якості управління й реа-
лізації новацій, що забезпечують постійні 
темпи росту ефективності використання 
ресурсів і вищий дохід, зменшення витрат в 

умовах негативних зовнішніх і внутрішніх 
тенденцій [16, с. 16]. Отже, стійкий іннова-
ційний розвиток переорієнтовує виробничо-
економічну систему підприємства на новий 
рівень функціонування, де економічні від-
носини відбуваються в горизонті «причина-
наслідок» через синергетичні ефекти інте-
грування середовищ функціонування. 

Особливості видів розвитку підприєм-
ства в розрізі компонент формування дефі-
ніції наведено в табл. 1. 

Вид розвитку, який обирає підприємство, 
фактично є філософією його функціонування. 

Інновації в сучасних дослідженнях перед-
бачають, крім НДДКР, управлінські дії, біз-
нес-мотиви, бізнесову діяльність та є здат-
ністю створювати цінність для отримання 
комерційного ефекту для підприємства. 
Зокрема П. Лубуж, А. Ованесов, Ю. Меф-
тахутдинова підкреслюють, що загальним 
визначенням інновації є корисне нововве-
дення, спрямоване на створення цінності 
для компанії [5, с. 20], тобто інновацією 
стає продукт, послуга, бізнес-рішення тощо, 
якщо воно функційне для підприємства. 

Отже, розглядаючи підприємство, 
доречно використовувати бізнес-орієнто-
вані трактування інновації. Інновацією слід 
уважати континуум функціонування під-
приємства в прогресивному розвитку, що 
формує його потужність для трансформації 
в новий стан на підставі реалізації іннова-
ційних процесів, використання потенціалу, 
застосування інноваційних бізнес-моделей 
діяльності, формування інноваційної спро-
можності та здатностей через процесні чи 
продуктові форми. 

Для врахування економічної змістовності 
інноваційно орієнтованого розвитку зверні-
мося до сутності інноваційно орієнтованої 
економіки та її порівняння з інноваційною 
економікою: інноваційна економіка – еконо-
міка, заснована на постійній взаємодії знань, 
технологій на базі сформованого інновацій-
ного потенціалу, результатом яких є висока 
інноваційна активність на національних 
та міжнародних ринках інноваційних про-
дуктів, а інноваційно орієнтована еконо-
міка – економіка, готова до взаємодії знань 
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і технологій через створення достатнього 
інноваційного потенціалу та сформовану 
інноваційну сприйнятливість суспільства 
[6, с. 12]. Трансформуючи зазначену онто-
логію, інноваційно орієнтований розвиток – 
це розвиток, забезпечений достатнім рівнем 
спроможності, можливостей, що характе-
ризує стан системи, у якій реалізуються 
інноваційно спрямовані дії за використання 
динамічних здатностей. 

Інноваційно орієнтований розвиток 
можна трактувати як інноваційно скерова-
ний розвиток, розвиток, керований іннова-
ціями, або ж розвиток, спрямований на інно-
вації, розвиток, який поєднує зміни форми 
та еволюційні процеси. Отже, інноваційно 
орієнтований розвиток підприємства – це 
стан функціонування в керованому русі 
інноваційного континууму, у процесі якого 
постійно гармонізуються та вирівнюється 
за рівнем та напрямом інноваційна асиме-
трія функційних складників середовища 
виробничо-економічної системи. 

Інноваційно орієнтований розвиток від-
повідно до обраної трискладової системи 

формулювання дефініції можна конкретизу-
вати так: 

− за форматом: стан росту, сутність функ-
ціонування виробничо-економічної сис-
теми, ідеологічно спрямованої на прогре-
сивний розвиток; 

− за процесом: процес розвитку визна-
чається обраним типом розвитку (економіч-
ний, стійкий, інноваційний) у керованому 
русі інноваційного континууму; 

− за результатом: відмінним аспектом 
інноваційно орієнтованого розвитку є його 
вираження через цикл чи впорядкований 
хаос, що визначає результатом розвитку 
новий стан функціонування, новий рівень 
здатності виробничо-економічної системи. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Відповідно до компонентних складників 
поняття «розвиток» трактують за форма-
том, процесом досягнення та результатом. 
Неінноваційно спрямований розвиток фак-
тично ґрунтується на кількісних нарощеннях 
економічних результатів, збільшенні обся-
гів виробництва, масштабів підприємства 
з малих до середніх та великих. Водночас 

Таблиця 1 
Особливості видів розвитку підприємства в розрізі компонент формування дефініції

Вид розвитку Формат розвитку Процес розвитку Результат розвитку

Економічний 
розвиток

Кількісна та якісна 
зміна

Зміна економічних 
станів

Забезпечення 
конкурентних переваг; 
зменшення витрат, 
підвищення прибутковості

Соціально-
економічний 
розвиток

Соціально-економічна 
якісна зміна

Взаємодія соціальних 
та економічних 
суб’єктів й об’єктів

Зрушення соціально-
економічного стан

Економіко-
інноваційний 
розвиток

Якісні зміни
Динамічний процес, 
економічні та 
інноваційні зміни

Підвищення 
інновативності та якісна 
зміна економічного стану

Стійкий розвиток
Зміна якісного 
стану відповідно до 
встановлених меж у 
певний момент часу

Узгоджені зміни; 
керований розвиток; 
спрямований рух; 
збалансування змін

Підвищення гнучкості, 
підвищення адаптивності, 
досягнення цілей; 
гармонійний розвиток

Стійкий 
інноваційний 
розвиток

Перебудова системи 
до встановлених меж у 
певний момент часу

Зростання 
спроможностей; 
активна інноваційна 
діяльність

Забезпечення постійних 
темпів розвитку, 
збільшення доходів, 
зменшення витрат

Інноваційний 
розвиток

Трансформація 
системи в нову форму 
або стан

Інноваційні 
перетворення, 
інноваційні зміни, 
інноваційні процеси

Інноваційна активність, 
техніко-технологічне 
оновлення, прогресивна 
зміна економічного стану
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виробничо-економічна система практично 
не зазнає якісних змін, які зводяться до про-
стої адаптації до викликів зовнішньосере-
довищних збурень. Кожний вид розвитку 
містить інноваційно орієнтований складник 
у його змісті або інструментах досягнення, 
наявна інтегрованість видів розвитку в єдине 
поняття. З урахуванням трактування інно-
вації як континуум у функціонування під-

приємства в прогресивному розвитку, інно-
ваційно орієнтований розвиток доцільно 
вважати інтегратором видів розвитку та розу-
міти як стан функціонування підприємства в 
керованому русі інноваційного континууму, 
у процесі якого постійно гармонізуються та 
вирівнюється, за рівнем та напрямом іннова-
ційна асиметрія функціональних складників 
середовища виробничо-економічної системи. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ  
МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В ЗАПОРІЗЬКОМУ РЕГІОНІ

RESEARCH OF CURRENT TRENDS OF SMALL  
AND MEDIUM – SIZED BUSINESS IN ZAPOROZHYE REGION

Стаття присвячена дослідженню розвитку малого та середнього бізнесу в Запорізькому регі-
оні. На основі статистичних даних проаналізовано сучасні тенденції розвитку малого та серед-
нього бізнесу Запорізької області. Визначено основні проблеми, які перешкоджають подальшому 
ефективному функціонуванню суб’єктів малого та середнього бізнесу в регіоні та потребують 
нагального вирішення, а також передумови подальшого функціонування досліджених підпри-
ємств. Обґрунтовано пропозиції щодо підвищення ефективності підтримки та визначення страте-
гічних напрямів розвитку малого та середнього підприємництва у Запорізькій області. Розгляну-
то необхідність принципового сприяння держави розвитку малого і середнього підприємництва. 
Законодавчі, політичні та консультативні структури підтримки реалізації політики є основними 
елементами реалізації державної підтримки малого і середнього підприємництва в Україні.

Ключові слова: малий та середній бізнес, підприємництво, розвиток малого та середнього 
бізнесу, фінансово-кредитна політика, державна підтримка.

Статья посвящена исследованию развития малого и среднего бизнеса в Запорожском регионе. 
На основе статистических данных проанализированы современные тенденции развития мало-
го и среднего бизнеса Запорожской области. Определены основные проблемы, которые препят-
ствуют дальнейшему эффективному функционированию субъектов малого и среднего бизнеса 
региона и требующих неотложного решения, а также предпосылки дальнейшего функциониро-
вания исследованных предприятий. Обоснованы предложения по повышению эффективности 
поддержки и определения стратегических направлений развития малого и среднего предпри-
нимательства в Запорожской области. Рассмотрена необходимость принципиального содействие 
государства малому и среднему предпринимательству. Законодательные, политические и кон-
сультативные структуры поддержки реализации политики являются основными элементами ре-
ализации государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Украине. 

Ключевые слова: малый и средней бизнес, предпринимательство, развитие малого и сред-
него бизнеса, финансово-кредитная политика, государственная поддержка.
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In an economy based on a market foundation, small and medium enterprises occupy a significant 
place. They are able to withstand monopolistic structures and are the economic basis for containing 
prices, balancing the interests of market participants, creating and saturating all segments of the mar-
ket with products and services. The aim of the article is a detailed analysis of the state and problems 
of the development of small and medium-sized businesses in the Zaporizhzhya region. Based on 
statistical data, an analysis is made of current trends in the development of small and medium-sized 
businesses in the Zaporizhzhya region. During 2016-2018 the number of small enterprises in the 
region increased, the number of medium-sized enterprises remained almost unchanged. Small and 
medium-sized businesses developed in almost all sectors of the regional economic complex. The larg-
est share of the total number of small enterprises was concentrated in the field of: wholesale and retail 
trade, repair of motor vehicles and motorcycles; agriculture, forestry and fisheries. Medium-sized 
enterprises are most concentrated in industry; agriculture; wholesale and retail. It should be noted 
that in the Zaporizhzhya region in the study period there was a decrease in the number of individuals-
entrepreneurs. The following main problems that impede the further effective functioning of small 
and medium-sized businesses in the region are identified: insufficient environmental friendliness of 
production, changing business conditions in recent years, low potential for tourism development, 
insufficient knowledge of the mother tongue and low knowledge of a foreign language. These factors 
hinder investment in the development of small and medium-sized businesses both by residents and 
non-residents. In general, the advantages of the Zaporizhzhya region are: a favorable location for 
doing business, a sufficiently high level of technology and the ability of a business to use the latest 
technologies and skills of natural sciences, and the competitiveness of production enterprises. So far 
it is extremely important to implement preventive measures to revitalize the activities of small and 
medium enterprises; to determine the main strategic and tactical guidelines for the development of 
small and medium-sized businesses at the regional level; Introduce clear, real and effective ways to 
effectively and efficiently support their functioning.

Key words: small and medium business, entrepreneurship, small and medium business develop-
ment, financial and credit policy, government support.

Постановка проблеми. Малі та середні 
підприємства є невід’ємною частиною 
соціально-економічної системи країни, що 
забезпечує відносну стабільність ринкових 
відносин. Розвиток малого та середнього 
підприємництва (далі – МСП) і підвищення 
його конкурентоспроможності мають осо-
бливе значення для подолання проблем, 
що постали перед економікою українських 
міст, у тому числі й перед економікою м. 
Запоріжжя. Як показує досвід, сприяння 
розвитку МСП – неможливе без комплексу 
послідовних і систематичних дій з боку 
органів місцевої влади. 

Важливість розвитку МСП для м. Запо-
ріжжя зумовлена необхідністю поступового 
переходу від моделі економічного розвитку, 
що ґрунтується на діяльності великих під-
приємств – переробників сировини, до 
більш диверсифікованої та відкритої еко-
номічної моделі на основі МСП з високим 
інноваційним потенціалом, стійкістю до 

кризових явищ і здатністю швидко адапту-
ватися до нових економічних умов та еколо-
гічних викликів. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Не останню роль для успішного функ-
ціонування малого та середнього бізнесу 
відіграє середовище, в якому він розвива-
ється. Проблемам визначення підприєм-
ницького середовища присвячені роботи 
українських науковців: Войнаренко М.П., 
Говорушко Т.А., Бутенка А.І., Гудзя Ю.Ф., 
Збарського В.К., Кредісова В.А., Куче-
ренко В.Р., Сизоненка В.О., Ткаченко Т.П. 
та ін. Більшість авторів приділяють увагу 
правовому забезпеченню підприємниць-
кої діяльності та державної політики щодо 
підтримки малого та середнього бізнесу. 
Не применшуючи значення наукових роз-
робок вітчизняних вчених та аналізуючи 
їх погляди на підприємницьке середовище 
можна зробити висновок про те, що дана 
тема також потребує подальшого вивчення, 
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і, насамперед, саме у контексті сучасних 
тенденцій розвитку підприємств малого та 
середнього бізнесу. 

Постановка завдання. Головною метою 
роботи є дослідження стану малого та 
середнього бізнесу в Запорізькому регіоні 
та сучасних тенденцій його розвитку.

Виклад основних результатів дослід-
ження. На сьогодні розвиток малого і серед-
нього бізнесу відповідає загальносвітовим 
тенденціям до формування гнучкої зміша-
ної економіки, поєднання різних форм влас-
ності і адекватної ним моделі господарства, 
в якій реалізується складний синтез кон-
курентного ринкового механізму і держав-
ного регулювання крупного, середнього і 
дрібного виробництва. І якщо крупний біз-
нес – це скелет, вісь сучасної економіки, то 
все різноманіття середнього і дрібного під-
приємництва – м’язи, жива тканина госпо-
дарського організму. МСП – це один з про-
відних секторів, що багато в чому визначає 
темпи економічного зростання, стан зайня-
тості населення, структуру і якість валового 
національного продукту [1, c. 61].

Забезпечення ефективного функціону-
вання та розвитку вітчизняних підприєм-
ницьких структур в умовах посилення євро-
пейської та глобальної конкуренції потребує 
відповідних інструментів регулювання на 
різних рівнях управлінської системи – від 
макро– до мікрорівня. Позитивна динаміка 
економічного розвитку, як підтверджує сві-
товий досвід, ґрунтується на вмілому висо-
копрофесійному поєднанні національного, 
регіонального та місцевого бізнесу [9, c. 18].

Для підтримки розвитку малого та серед-
нього підприємництва на регіональному 
рівні Запорізькою міською Радою прийнято 
рішення «Про затвердження Програми роз-
витку малого і середнього підприємництва 
в місті Запоріжжі на 2017-2021 роки» [6], 
а також розроблена «Концепція розвитку 
малого та середнього підприємництва в Запо-
різькій області на період до 2022 року» [4]. 

Концепція розвитку малого та серед-
нього підприємництва в Запорізькій області 
розроблена на основі принципів розвитку 
МСП, які визначені у Акті з питань малого 

бізнесу для Європи (2008), відповідно до 
рекомендацій Організації економічного 
співробітництва і розвитку, а також з ураху-
ванням важливості інклюзивного зростання 
як основи соціально-економічного розвитку 
регіону.

За підсумками 2017 року кількість малих 
підприємств в Запорізькій області склала 
13 975 одиниць, або 108,5% відносно попе-
реднього року (2016 рік – 12 877 одиниці). 
Кількість середніх підприємств у 2017 році 
у порівнянні з 2016 роком залишилася 
незмінною і склала 578 одиниць. 

Кількість фізичних осіб-підприємців ста-
ном на 01.01.2019 становить 70 475 осіб, що 
на 1,1% більше, ніж у 2017 році (69 725 осіб). 
Питома вага кількості підприємців, які здій-
снюють діяльність та сплачують податки, у 
2018 році склала 97,2% до усіх зареєстрова-
них фізичних осіб-підприємців (рис. 1). 

За даними рис. 1 спостерігається змен-
шення кількості ФОП у Запорізькій області 
у 2018 році порівняно до 2016 року на 
8,9 тис. осіб. Проте у 2018 році відбулось 
їх збільшення порівняно до 2017 року на 
0,8 тис. осіб. Також зросла частка ФОП, 
які здійснюють діяльність та сплачують 
податки. Така тенденція свідчить про завер-
шення процесу масового закриття підпри-
ємств, розпочатого після запровадження у 
2017 році обов’язковості сплати єдиного 
соціального внеску незалежно від наявності 
доходу.

Середній темп їх приросту кількості 
малих і середніх підприємств по Запорізь-
кій області у розрізі міст/районів у 2017 році 
складає 8,2%. Зокрема, найбільший приріст 
спостерігається на територіях: міста Токмак 
(19,8%), Мелітополь (11,5%), Бердянськ 
(9,7%), Запоріжжя (7,9%) та Токмацького 
(15,2%), Вільнянського (13,5%), Приазов-
ського (11,8%), Мелітопольського (11,3%); 
Запорізького (11,0%), Бердянського (10,2%) 
районів.

МСП розвивається майже в усіх галузях 
господарського комплексу області (рис. 2 та 
рис. 3).

За даними рис. 2 видно, що у 2017 році 
найбільша частка загальної кількості малих 
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Рис. 1. Динаміка діяльності фізичних осіб-підприємців
Джерело: складено за даними [3]
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Рис. 2. Структура малих підприємств Запорізького регіону 
за видами діяльності станом на 01.01.2018 р., %

Джерело: складено за даними [3]

підприємств була зосереджена у сфері: 
оптової та роздрібної торгівлі, ремонту 
автотранспортних засобів і мотоциклів – 
3819 одиниць; сільського, лісового та риб-
ного господарства – 2765 одиниць.

Середні підприємства найбільш зосеред-
жені у сфері: промисловості – 220 одиниць; 
сільського, лісового та рибного господар-
ства – 114 одиниць; оптової та роздрібної 
торгівлі; ремонту автотранспортних засобів 
і мотоциклів – 86 одиниць. 

У 2017 році (рис. 4) середньорічна кіль-
кість найманих працівників малих підпри-
ємств збільшилася порівняно з попередніми 
роками на 3,4% та становила 62,9 тис. осіб 
(у 2016 році – 60,8 тис. осіб), або 24,7% до 
загальної кількості найманих працівників 
підприємств області. 

Кількість найманих працівників на середніх 
підприємствах зменшилася на 10,4% та склала 
105,3 тис. осіб (у 2016 році – 116,2 тис. осіб) 
або 41,3% до загальної кількості найманих 
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працівників підприємств області. Якщо врахо-
вувати статистичні показники діяльності вели-
ких та середніх підприємств області, зокрема, 
одночасне збільшення кількості великих під-
приємств та найманих працівників на них (на 
9,6 тис. осіб у 2017 році) та зменшення найма-
них працівників на середніх підприємствах 
(11 тис. осіб у 2017 році), то від’ємна динаміка 
на середніх підприємства вказує, що їх дані 
враховані у статистичній інформації у частині 
суб’єктів великого підприємництва.

Кількість найманих працівників у фізич-
них осіб-підприємців за 2017 рік збільши-
лась на 12% і склала 38,9 тис. осіб.

За даними Головного управління Дер-
жавної фіскальної служби у Запорізькій 
області та Запорізького управління Офісу 
великих платників податків Державної фіс-
кальної служби питома вага надходжень у 
2018 році до бюджетів усіх рівнів від діяль-
ності фізичних осіб-підприємців, малих та 
середніх підприємств склала 43,24%, що 
на 3,4 відсоткових пункти більше відповід-
ного показника 2017 року (39,8%). У гро-
шовому еквіваленті обсяг надходжень від 
діяльності суб’єктів МСП до зведеного 
бюджету області за 2018 рік збільшився на 
27,4% до відповідного показника 2017 року 
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Рис. 3. Структура середніх підприємств Запорізького регіону 
за видами діяльності станом на 01.01.2018 р., %

Джерело: складено за даними [3]

Рис. 4. Кількість найманих працівників на МСП за 2015-2017 роки, тис. осіб
Джерело: складено за даними [3]
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і склав 12113,2 млн. грн. (у 2017 році – 
9504,8 млн. грн.).

В Запорізькій області активно розвивається 
стартап-рух, створюються презентаційно-
освітні майданчики для авторів стартапів. 
Запровадження конкурсів, хакатонів, стажу-
вань для підприємців та осіб, що планують 
започаткувати власну справу, у тому числі з 
ОТГ, сприятимуть розвитку інноваційного 
молодіжного підприємництва, забезпеченню 
ефективного обміну досвідом між досвідче-
ними та молодими підприємцями, налаго-
дженню кооперації в сільській місцевості.

Незадовільний стан розвитку ринко-
вої інфраструктури виступає своєрідним 
індикатором стану малого бізнесу, завдяки 
якому бізнес-середовище і сам бізнес може 
повноцінно діяти в ринкових умовах. Інф-
раструктура за логікою розвинених країн 
повинна було б сприяти створенню та функ-
ціонуванню підприємницького середовища, 
малого та середнього бізнесу в умовах 
трансформаційної економіки, формувати 
організаційно-економічне середовище для 
стимулювання підприємницької діяльності 
та швидкої адаптації суб’єктів малого біз-
несу до ринкових умов. Експерти Інституту 
економічних досліджень і політичних кон-
сультацій оцінили регіони України на основі 
опитування підприємців за 4 критеріями: 
якість ділового середовища; поточна бізнес-
активність; довгострокова бізнес-актив-
ність; оцінка основних 3-х регуляторних 
процедур: реєстрації, податкового адміні-
стрування, перевірок. За результатами цього 
дослідження [5] перше місце серед регіо-
нів зайняла Вінницька область. Це єдина 
область України, де підприємці позитивно 
оцінили поточний стан ділового середо-
вища. Також у Вінницькій області зафік-
совані найвищі довгострокові очікування 
серед таких регіонів України, як Львівська, 
Рівненська, Тернопільська та Закарпатська 
області. Найгірші результати зафіксовані 
для Харківської області (25 місце разом із 
Луганською та Донецькою областями) з 
найнижчою оцінкою ділового середовища; 
в Запорізькій області (22 місце) індекс регу-
ляторних процедур виявився вищим, ніж на 

Харківщині, але область має низьку поточ-
ною діловою активністю, як зазначено у 
звіті ІЕД [5]. Дещо гірші результати у Мико-
лаївській, Херсонській та Чернівецькій 
областях порівняно до Запорізької області. 

Крім того, визначено найбільші конку-
рентні переваги і недоліки Запорізького 
регіону. Перевагами Запорізького регіону є: 
рівень технологій, рівень конкурентоспро-
можності в промисловості, вплив району 
розташування на ведення бізнесу, здатність 
бізнесу використовувати новітні техноло-
гії, навички природничих наук. Недоліками 
Запорізького регіону є недостатня екологіч-
ність виробництва, зміна умов ведення біз-
несу в останні роки, низький потенціал для 
розвитку туризму, недостатнє знання рідної 
мови та низьке знання іноземної мови [7]. Ці 
чинники перешкоджають інвестиціям у роз-
виток малого та середнього бізнесу як з боку 
резидентів, так і з боку нерезидентів. Але ж 
в цілому, бізнес-середовище Запорізького 
регіону має сприятливе розташування для 
ведення бізнесу, а бізнес-середовище здатне 
використовувати новітні технології. 

Важливим напрямом створення сприят-
ливого підприємницького клімату є розви-
ток мережі інфраструктури підтримки під-
приємництва [8, c. 20]. Як свідчить світовий 
досвід, передові позиції за рівнем техноло-
гічного та соціально-економічного розвитку 
займають держави світу, в яких активно 
створюється розгалужена інфраструктура, 
що активно сприяє реалізації інновацій. 
В умовах сьогодення формування розви-
нутої інфраструктури підтримки підприєм-
ництва є одним із важливих завдань. Саме 
тому одним із пріоритетів Програми є не 
лише зростання кількості об’єктів інфра-
структури підтримки підприємництва, а й 
рівномірне їх розміщення у районних цен-
трах та ОТГ (у містах Бердянську, Енер-
годарі, Молочанську, а також у Широків-
ській та Чернігівській ОТГ) [3]. У рамках 
цього напряму планується також забезпе-
чити бізнес дієвими інструментами фінан-
сово-кредитної підтримки, зокрема: част-
кового відшкодування відсоткових ставок 
за банківськими кредитами на реалізацію 
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бізнес-планів, безповоротної фінансової 
підтримки переможцям конкурсів бізнес-
планів серед учасників бізнес-інкубаторів 
області тощо [3].

Висновки з проведеного дослідження. 
Проведене дослідження дозволило виявити 
основні тенденції розвитку малого та серед-
нього бізнесу в Запорізькому регіоні, а саме: 
протягом 2016-2018 рр. відбулось зростання 
кількості малих підприємств та ФОП; кіль-
кість середніх підприємств залишається 
незмінною. Питома вага кількості підпри-
ємців, які здійснюють діяльність та сплачу-
ють податки, у 2018 році склала 97,2% до 
усіх зареєстрованих фізичних осіб-підпри-
ємців. У 2018 році відбулось збільшення 
частки таких підприємців, що свідчить про 
завершення процесу масового закриття під-
приємств, розпочатого після запровадження 
у 2017 році обов’язковості сплати єдиного 
соціального внеску незалежно від наявності 
доходу. МСП розвивається майже в усіх 
галузях господарського комплексу області. 
Найбільша частка загальної кількості малих 
підприємств була зосереджена у сфері: 
оптової та роздрібної торгівлі, ремонту 
автотранспортних засобів і мотоциклів; 
сільського, лісового та рибного господар-
ства. Середні підприємства найбільш зосе-
реджені у сфері промисловості ; сільського, 
лісового та рибного господарства; оптової 
та роздрібної торгівлі; ремонту автотран-
спортних засобів і мотоциклів. 

В Запорізькій області активно розви-
вається стартап-рух, створюються презен-
таційно-освітні майданчики для авторів 
стартапів. Запровадження конкурсів, хака-
тонів, стажувань для підприємців та осіб, 

що планують започаткувати власну справу, 
сприятимуть розвитку інноваційного моло-
діжного підприємництва, забезпеченню 
ефективного обміну досвідом між досвід-
ченими та молодими підприємцями, нала-
годженню кооперації в сільській місцевості.

Отже, протягом 2017-2018 років відбу-
валося збільшення основних структурних 
показників діяльності МСП (загальна кіль-
кість МСП, кількість найманих працівни-
ків, обсяг реалізованої продукції, відра-
хування до бюджетів усіх рівнів, кількість 
фізичних осіб-підприємців, які здійснюють 
діяльність та сплачують податки). Протягом 
останніх років відбулось реформування у 
сферах, що впливають на ведення бізнесу, 
зокрема щодо надання адміністративних 
послуг та дозвільних документів, децентра-
лізації повноважень з державної реєстрації 
юридичних та фізичних осіб-підприємців 
тощо. Також проведено перегляд та скоро-
чення діючих регуляторних актів в області.

Мотивація для активізації малого та 
середнього бізнесу в Запорізькому регіоні 
істотно залежить від інвестиційної при-
вабливості обласних центрів та міст Запо-
різької області, від рівня розвитку ринкової 
інфраструктури, а також загальної атмос-
фери для розвитку потенціалу вільного 
підприємця. З метою зниження підприєм-
ницького ризику особливу роль відіграє 
державна допомога для бізнесменів щодо 
інформаційного забезпечення аналізу рин-
кового середовища та моніторингу соці-
ально-економічної ситуації в регіоні, видів 
діяльності стратегічного характеру, що 
дозволить оцінити нові шанси для впровад-
ження новаторських підприємницьких ідей.
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TRANSPORT AND LOGISTICS CENTRES IN UKRAINE

У статті висвітлено роль та значення логістичних центрів. Визначені основні завдання та 
класифікація логістичних центрів, заснована на різних критеріях. Виконано докладний опис 
умов для створення логістичних центрів, зазначені їх функції, та проведено аналіз розвитку 
логістичних центрів в провідних країнах світу. Запропонована діаграма функціонування логіс-
тичного центру.

Ключові слова: логістичні центри, логістика, логістична мережа, класифікація логістичних 
центрів, функціонування логістичного центру.

В статье освещена роль и значение логистических центров. Определены основные задачи 
и классификация логистических центров, основанная на различных критериях. Выполнено 
описание условий для создания логистических центров, указанные их функции, и проведен 
анализ развития логистических центров в ведущих странах мира. Предложенная диаграмма 
функционирования логистического центра.

Ключевые слова: логистические центры, логистика, логистическая сеть, классификация 
логистических центров, функционирования логистического центра.

In today's economy, there are changes directly related to logistics. These include a focus on im-
proving customer service with the desire to reduce costs while compressing time and improving orga-
nizational processes and globalization, opening new market places. The article highlights the role and 
significance of logistics centers. The main tasks and classification of logistic centers are determined 
based on different criteria. A detailed description of the conditions for the creation of logistic centers 
was completed, their functions indicated, and analysis of the logistic centers development in the lead-
ing countries of the world was carried out. Іt is proposed the chart of the logistics center operation. 
The development and creation of new logistics centers is dictated by the growing needs of custom-
ers, who are becoming more demanding and less aware of their suppliers. The manufacturer must be 
“close to the customer”. It is not just a spatial location in one area, because in the modern period of 
management, consumers are increasingly using different types of online services. They want to keep 
track of their goods, shipments, orders, to know what is currently in stock. Therefore, a very char-
acteristic feature of the further development of logistics centers will be the expansion of the use of 
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modern information technologies, which will significantly accelerate and optimize flows in the sup-
ply chains with the help of logistics centers. In the case of predicted rapid development of logistics 
centers in the future, it will be necessary to set up information systems properly, without which infor-
mation exchange is impossible. There is a growing need for buyers and recipients of goods, forcing 
suppliers to look for door-to-door delivery methods. This situation made it necessary to create units 
where the goods could be prepared according to the requirements of the fragmentary distribution of 
the shipment to the final recipient. Logistics centers, the creation and management of which need 
considerable attention in the modern period, perform the function of such nodes.

Key words: logistics centers, logistics, logistics network, classification of logistics centers, opera-
tion of the logistics center.

Постановка проблеми. У сучасній еконо-
міці спостерігаються зміни, безпосередньо 
пов'язані з логістикою. До них відносяться 
орієнтація на поліпшення обслуговування 
клієнтів, з прагненням зменшення витрат з 
одночасним стисненням часу та вдоскона-
ленням організаційних процесів – і, насам-
перед, – глобалізація, внаслідок чого від-
криваються нові ринки збуту.

Крім того, спостерігається зростання 
потреб покупців та одержувачів товарів, 
що змушує постачальників шукати шляхи 
доставки від дверей до дверей. Така ситуа-
ція зробила необхідним створення вузлів, в 
яких товар може бути підготовлений відпо-
відно до вимог фрагментарного розподілу 
відправлення кінцевому одержувачу. Функ-
цію таких вузлів виконують логістичні цен-
три, створення та управління якими потре-
бує значної уваги в сучасний період. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Аналіз праць вітчизняних та закордонних 
науковців, спрямованих на дослідження та 
обґрунтування необхідності створення логіс-
тичних центрів свідчить про те, що на сьо-
годні даному аспекту транспортної логістики 
приділена недостатня увага. До теперішнього 
часу не виявлено загальних методичних під-
ходів щодо визначення сутності логістичних 
центрів, її функцій та класифікацій, головне, 
практичних методик щодо організації логіс-
тичних центрів. Аналізом ролі логістичних 
центрів займалися В.В. Багинова, А.І. Нико-
лаєва [1], А.М. Котлубай [2], О.М. Поляко-
вої [3], Е.А. Сафронов [4], Л. Тараканова [5], 
Є.В. Шабарової [6] та інші вчені.

Формулювання цілей статті. Тому метою 
статті є необхідності створення транспортно-

логістичних центрів, визначення їх змісту, 
функцій та механізмів функціонування. 

Виклад основного матеріалу. У захід-
ній літературі є багато різних визначень 
логістичних центрів. Один з них: логістич-
ний центр – це просторово функціональний 
об'єкт з інфраструктурою та організацією, 
в якій здійснюються логістичні послуги, 
пов'язані з прийманням, зберіганням, роз-
поділом і видачею товарів та супровідних 
послуг, наданих незалежними суб'єктів гос-
подарювання (відправникам або одержу-
вачам) [7, с. 14]. Погоджуючись із даним 
визначенням, представимо його схематично 
у такий спосіб, (рис.1).

Логістичні центри є вузлами логістич-
них мереж, в яких відбувається в тому числі 
поточний розвиток виробництва. Вони від-
повідають за концентрацію елементів логіс-
тичного процесу, в тому числі: 

– підключення та відключення вантаж-
них потоків;

– зміну транспортних засобів;
– послуги, пов'язані з зберіганням;
– послуги, пов'язані з управлінням та

розподілом запасів;
– супровідні послуги.
Основна роль логістичних центрів – ство-

рення умов для ефективного потоку това-
рів, при умови використання всіх можливих 
видів транспорту.

Основними завданнями логістичних цен-
трів є: 

– збільшення інтермодальності вантаж-
ного транспорту;

– розвиток бізнесу навколо логістичних
центрів;

– регіональний розвиток;
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– відновлення внутрішніх міських райо-
нів, зайнятих для господарської діяльності;

– розвиток логістичних послуг у сфері
міської логістики.

В результаті ретроспективного аналізу 
світових підходів до сутності та функ-
цій логістичних центрів, було визначено 
декілька історичних віх розвитку цих понять 
в різних країнах. Особливу увагу нами було 
зосереджено на аналізі таких країн, як 
Німеччина, Італія, Китай, Японія, та країни 
бувшого СНД. Певні результати даного ана-
лізу представлені в таблиці 1.

В країнах бувшого СНД також велике 
значення надають проектам створення тран-
спортно-логістичних центрів, все більше 
інтегруючись в міжнародні мережі. В дея-
ких країнах, таких як Білорусь, Казахстан, 
Росія надання транспортно-логістичних 
послуг полягає в утворенні транспортно-
логістичних центрів на базі державно-при-
ватного партнерства [8, с. 219-220]. В Укра-
їні, була розроблена «Концепція програми 
формування мережі логістичних центрів в 
системі міжнародних транспортних кори-
дорів», в якій розроблено план майбутніх 
логістичних центрів.

У літературі, крім багатьох різних визна-
чень, можна зустрітись з різними класифі-
каціями логістичних центрів, в залежності 
від індивідуальних критеріїв, в тому числі: 

1. За діапазоном впливу:
– міжнародний (радіус дії близько

500 км);
– регіональний (радіус впливу 50-80 км);
– локальний (радіус дії 5-8 км).
2. В залежності від типу оброблюваних

вантажів:
– універсальний;
– спеціалізований;
– промисловий.
3. За типами власності:
– державно-приватний;
– приватний.
Повертаючись до питання розробки схеми 

функціонування логістичного центру, треба 
перш за все зазначити, що основою для 
роботи логістичних центрів є процеси обслу-
говування клієнтів, відносини між ними, від-
носини між підприємствами та ІТ-системами. 
Для належного функціонування логістичного 
центру логістика вимагає розробки та реаліза-
ції цілей, таких як [8, с. 55]:

– оптимізація рівня інвентаризації;
– забезпечення високого рівня обслугову-

вання клієнтів;
– зменшення витрати матеріалу та про-

дукту;
– зниження рівня логістичних витрат до

оптимальної висоти;
– оптимізація управління функціоную-

чою ланцюжком постачання;

Логістичний центр

Організація

Інфраструктура

складування       
приймання      розподіл                 видача

пакування 

Логістичні послуги

Рис. 1. Сутність логістичного центру
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– оптимізація використання національ-
них та міжнародних доріг.

Схема роботи логістичного центру пока-
зана на рис. 2.

Метою логістичного центру можна 
визначити координацію та співпрацю бага-
тьох суб'єктів, завданням яких є забезпе-
чення раціональності управління потоком 
ресурсів та інформації, забезпечуючи висо-
кий рівень сервісу [9, с. 16].

У роботах логістичних центрів можна 
виділити три види функцій [10, с. 22–23]:

A. Логістичні функції:
– транспорт;
– зберігання;
– управління інвентарем;
– управління замовленням;
– перевантаження на контейнерний тер-

мінал;
– упаковка.
Б. Додаткові функції:

– експедиція;
– митна служба;
– страхування;
– системний оборот колективної багато-

разової транспортної тари;
– прокат контейнерів, паллет та іншої

транспортної тари;
– інформаційні – послуги;
– просування та маркетинг;
В. Інші функції:
– технічне обслуговування транспортних

засобів;
– продаж палива, мастил та аксесуарів;
– ремонт контейнерів та іншої транспорт-

ної тари;
– готельні послуги;
– послуги громадського харчування;
– банківські послуги;
– бухгалтерські та аудиторські послуги;
– телекомунікаційні послуги;
– послуги паркування.

Таблиця 1
Аналіз світового досвіду щодо функціонування логістичних центрів

№ Країна Основні напрямки
1 2 3

1 Німеччина

В 1993 р. було створено товариство розвитку і експлуатації логістичних центрів 
– Deutsche GVZ Geselschaft mbH, за допомогою якого потім був реалізований
план побудови 39 логістичних центрів. Центри транспортної логістики 
формувалися переважно на основі наявних залізничних ліній [8]. Створені 
логістичні центри управляються через наглядові органи, які створюються 
різними компаніями – учасниками проекту: інвесторами та інвестиційними 
консорціумами; компаніями з розвитку; асоціаціями та спілками. При чому, 
державний сектор бере участь як у фазі планування, так і у фазі реалізації 
інвестицій у розвиток логістичних центрів [9, с. 219].

2 Китай

Логістичні центри містять являють собою вільну еко– номічну зону, в якій 
частково проводяться науково-дослідницькі розробки. Зокрема, в китайській 
провінції Тайвань логістичний центр поділений на три зони. В індустріальній 
зоні розміщене виробництво текстильної, хімічної та іншої промисловості. В 
науковій індустріальній зоні проходить дослідження й розвиток, підтримка 
виробництва й навчання за високотехнологічними напрямками. А в 
спеціальній зоні проводяться такі операції над вантажами, як складування, 
транспортування та торгівля.

3 Італія

Створено регіональну логістичну платформу в області Фріулі-Венеція-Джулія, 
яка є системою взаємодії всіх регіональних мультимодальних транспортних 
вузлів, представлених транспортними структурами, в результаті взаємодії яких 
функціонує єдиний взаємопов’язаний і взаємодоповнюючий регіональний 
транспортний комплекс, який сприяє зростанню як вантажопотоків, так і 
пасажиропотоків.

4 Японія
Логістичний центр (логістичний хаб) так, як і в Китаї створений за принципом 
вільної економічної зони. Тут проходить складування, класифікація, контроль, 
тестування, переробка, збір, запаковування та виставка імпортних товарів [10, с. 74].
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Ці функції включають матеріальні, 
інформаційні та фінансові потоки. Без такої 
інтеграції було б неможливо запропонувати 
комплексне логістичне обслуговування.

Висновки. Розвиток та створення нових 
логістичних центрів продиктований зрос-
таючими потребами клієнтів, які стають 
дедалі більш вимогливими і все менше 
розуміють своїх постачальників. 

Виробник повинен бути «близьким до 
замовника». Це не просто просторово зна-
ходження на одній території, через те, що 
в сучасний період господарювання спо-
живачі частіше використовують різні види 

онлайнових послуг. Вони хочуть стежити за 
своїми товарами, відвантаженнями, замов-
леннями, знати, що є на даний момент на 
складі. Тому дуже характерна особливість 
подальшого розвитку логістичних центрів 
буде поширювати використання сучасних 
інформаційних технологій, що значно при-
скорить і оптимізує потоки в ланцюгах 
постачання за допомогою логістичних цен-
трів. В разі прогнозованого бурхливого роз-
витку логістичних центрів в подальшому, 
буде необхідно правильно налаштовувати 
інформаційні системи, без яких неможливо 
обмін інформацією.

Системи інформаційні

Планування, контроль, 
координація (в тому числі 
внутрішньоорганізаційна)

Центр логістичний

 Обслуговування клієнтів, 
  реалізація замовлень,  
управління попитом

Підприємства (національні 
та міжнародні), що            

співпрацюють з центром,              
центри дистрибуційні

Логістична структура  Процеси логістичні, і пов’язані 
з ними інтеграційні та 
комунікаційні заходи

Рис. 2. Діаграма функціонування логістичного центру
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПРЕС-АНАЛІЗУ  
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

CHARACTERISTICS OF RAPID ANALYSIS  
OF THE FINANCIAL SITUATION OF THE ENTERPRISE

В роботі уточнено визначення змісту поняття «фінансовий аналіз». Розглянуто особливості 
проведення експрес-аналізу та досліджено взаємозв’язок загальної моделі фінансового аналізу 
та моделі експрес-аналізу підприємства. У статті запропоновано класифікацію джерел інфор-
мації для проведення аналізу. Розглянуто взаємозв’язок фінансового аналізу та експрес-аналізу 
підприємства та запропоновано відповідну графічну модель.

Ключові слова: аналіз, експрес-аналіз, фінансовий аналіз, фінансовий стан, підприємство, 
майновий стан, загальний фінансовий аналіз.

В работе уточнено определение сущности понятия «финансовый анализ». Рассмотрено осо-
бенности проведения экспресс-анализа и исследована взаимосвязь общей модели финансового 
анализа и модели экспресс-анализа предприятия. В статье предложена классификация источ-
ников информации для проведения анализа. Рассмотрена взаимосвязь финансового анализа и 
экспресс-анализа предприятия и предложено соответствующую графическую модель.

Ключевые слова: анализ, экспресс-анализ, финансовый анализ, финансовый состояние, 
предприятие, имущественное состояние, общий финансовый анализ.

The study of the features of rapid analysis and its relationship with the complete (comprehensive) 
financial analysis of the enterprise is important in the current economic environment, where there are 
more and more supporters of rapid analysis. Rapid analysis is an integral part of a complete (com-
prehensive) financial analysis. It is advisable to use this type of analysis as an intermediate stage of 
financial control at the expense of speed and simplicity. In order to consider the essence of a complete 
(comprehensive) financial analysis and rapid analysis of the enterprise, the article clarifies the defini-
tion of the meaning of the term "financial analysis". The features of the rapid analysis are considered 
and the relationship between the general model of financial analysis and the model of the rapid analy-
sis of the enterprise is investigated. Carrying out a rapid analysis helps economists conduct a current 
and fairly rapid assessment of the financial status and dynamics of the enterprise. This type of analysis 
requires little time to produce results and further additional analytical studies. The rapid analysis can 
be used as a method of the preliminary stage of the study. With its help it is possible to determine 
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the main directions of financial and economic activity. The article offers a classification of sources of 
information for analysis and identifies the main sources of information for the rapid analysis. It can 
be used as a method of the preliminary stage of the study. It is possible to identify the main areas of 
financial and economic activity and, on their basis, to determine the priority areas of in-depth assess-
ment. The interrelation of financial analysis and rapid analysis of the enterprise is considered and the 
corresponding graphical model is offered. The definition of the meaning of the term "financial analy-
sis" is specified in the work. The features of the rapid analysis are considered and the relationship 
between the general model of financial analysis and the model of the rapid analysis of the enterprise 
is investigated. The article offers a classification of sources of information for analysis.

Key words: analysis, rapid analysis, financial analysis, financial state, enterprise, material state, 
general financial analysis.

Постановка проблеми. В науковій літе-
ратурі існують ряд актуальних проблем сто-
совно проведення фінансового аналізу, які 
потребують сучасних рішень. Дослідження 
особливостей проведення експрес-аналізу та 
його взаємозв’язок з повним (комплексним) 
фінансовим аналізом підприємства має важ-
ливе значення в сучасних умовах господа-
рювання. Існує потреба в уточненні поняття 
«фінансовий аналіз» в контексті оцінки поточ-
ного і перспективного фінансового стану.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Базою для здійснення дослідження 
з обраної тематики стали праці провід-
них вчених, фахівців, науковців, зокрема 
В.М. Івахненка, К.Г. Кириченка, Н.І. Синьке-
вич, Н.І. Шифріна, І.О. Школьник, Г.О. Кра-
маренко, М.Р. Лучко, А.М. Поддєрьогін, 
І.О. Бланк, Г.В. Савицької [1–7]. На думку 
багатьох цих авторів питання проведення 
експрес-аналізу фінансового стану є акту-
альним в сучасних умовах.

Постановка проблеми. Фінансова діяль-
ність підприємства може вивчатися шляхом 
вивчення та оцінки його фінансового стану 
на підставі звітності та за допомогою іншої 
необхідної інформації. Всі фінансові про-
цеси відображаються в показниках фінан-
сової звітності. Для того щоб підприємство 
не зазнавало падіння, треба постійно аналі-
зувати результати своєї минулої діяльності 
та прогнозувати майбутні зміни й шляхи їх 
вирішення. Мета фінансового аналізу поля-
гає у всебічній оцінці майнового і фінан-
сового стану підприємства, його ділової 
активності, пошуку резервів підвищення 
рентабельності виробництва [1, c. 12–14].

Для розгляду сутності фінансового ана-
лізу підприємства, найперше що необхідно 
зробити, це дати визначення самого поняття 
«фінансовий аналіз». Не зважаючи на про-
стоту та розповсюдженість поняття, не мож-
ливо знайти однозначного тлумачення, тому 
пропоную ознайомитися з декілька визна-
ченнями даного поняття (табл. 1).

На основі табл. 1 можна визначити, 
що фінансовий аналіз – це система 
взаємопов’язаних методів обробки фінансо-
вої інформації підприємства на основі бух-
галтерської звітності підприємства, мето-
дикою якого виступає оцінка поточного і 
перспективного фінансового стану підпри-
ємства на підставі вивчення залежності і 
динаміки показників фінансової інформації.

В результаті проведеного наукового 
дослідження авторами запропоновано таке 
визначення:

Фінансовий аналіз – це система методів 
обробки інформації для оцінки поточного і 
перспективного фінансового стану підпри-
ємства на основі його звітності. До методів 
аналізу можна віднести читання звітності, 
горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, 
аналіз трендів та фінансових коефіцієнтів.

Виклад основного матеріалу. У сучасних 
умовах стає все більше прихильників поділу 
фінансового аналізу на швидкий і обмежений 
в обсягах попередній, або експрес-аналіз та 
повний і більш поглиблений аналіз фінансо-
вої діяльністю. Експрес-аналіз дає швидку 
оцінку ситуації, яка склалася на підприємстві.

Метою експрес-аналізу є поточна та 
достатньо швидка оцінка фінансового стану 
і динаміки розвитку підприємства [7, c. 53].
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Таблиця 1
Визначення змісту поняття «фінансовий аналіз»

№ 
з/п Джерело Зміст поняття Коментар автора

1
Фінансовий аналіз 

(За заг. ред. 
Школьник І.О.) 

[1, c. 12–13]

Фінансовий аналіз – це система взаємо-
пов’язаних методів обробки фінансової 
інформації підприємства, спрямована 
на визначення фінансових ресурсів та 
джерел їх формування з метою прийняття 
оптимального управлінського рішення.

Робиться акцент 
на прийняття 
оптимального 
управлінського 
рішення

2
Фінансовий аналіз 
(Крамаренко Г.О.) 

[2, c. 7]

Фінансовий аналіз є методикою оцінки 
поточного і перспективного фінансового 
стану підприємства на підставі вивчення 
залежності і динаміки показників 
фінансової інформації.

Робиться акцент на 
оцінці показників 
фінансової інформації

3
Фінансовий аналіз 

(М. Р. Лучко)
[3, c. 6].

Фінансовий аналіз – це метод оцінки і прогно-
зування фінансового стану підприємства на 
основі його бухгалтерської звітності.

Робиться акцент на 
аналізі бухгалтерської 
звітності.

Таблиця 2
Визначення змісту поняття «фінансовий стан»

№ 
з/п Джерело Зміст поняття Коментар автора

1 А.М. Поддєрьогін 
[4, с. 282–283]

Фінансовий стан – комплексне поняття, 
яке є результатом взаємодії всіх елементів 
системи фінансових відносин підприємства, 
визначається сукупністю виробничо-
господарських факторів і характеризується 
системою показників, що відображають 
наявність, розміщення і використання 
фінансових ресурсів.

Робиться акцент на 
наявність ресурсів, які 
можуть бути використані 
підприємством, однак 
випускається з уваги 
якісний бік: доцільність 
та ефективність їх 
використання

2 I.О. Бланк 
[5, с. 476]

Фінансовий стан – рівень збалансованості 
окремих елементів активів і пасивів 
підприємства, а також рівень ефективності їх 
використання.

Враховано два 
аспекти: необхідна 
кількість ресурсів і 
якість їх використання 
(розміщення)

3 Г.В. Савицька 
[6, с. 409]

Фінансовий стан – спроможність фінансувати 
свою діяльність, тобто характеризується 
забезпеченістю фінансовими ресурсами, 
фінансовими взаємовідносинами з іншими 
фізичними та юридичними особами, 
платоспроможністю та фінансовою стійкістю.

Знову ж таки, якісна 
сторона використання 
ресурсів та участь у 
взаємовідносинах не 
вказується

Цей вид аналізу потребує незначних 
витрат часу для одержання результатів і 
наступного проведення додаткових аналі-
тичних досліджень. Експрес-аналіз здій-
снюється поетапно (рис. 1).

Для того, щоб проаналізувати всi аспекти 
фінансового стану підприємства, потрібно 

1.Підготовчий

2. Попередній огляд бухгалтерської звітності

3. Читання балансу

Рис. 1. Етапи експрес-аналізу [8]
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здійснити підготовчий етап – скласти ана-
літичний баланс, знайти абсолютне та від-
носне відхилення в динаміці за звітний 
період, що дає можливість об'єктивного 
аналізу, а з іншого – є максимально зручною 
для проведення аналітичних розрахунків.

Другий етап передбачає ознайомлення з 
примітками до звіту; необхідно вивчити i 
проаналізувати характер змін окремих його 
статей i розділів.

Третій, основний етап – читання балансу, 
що передбачає попереднє загальне ознайом-
лення з результатами роботи підприємства 
i його фінансовим станом безпосередньо 
за бухгалтерським балансом та минулими 
звітними періодами [8, c. 4].

Існуючі методики експрес-аналізу не 
дають змоги оперативно і реально оціню-
вати рівень фінансового стану підприєм-
ства, адже прийоми «читання» балансу не 
дають для цього однозначно чіткої відпо-
віді. У зв’язку з цим справжньою підмо-
гою для аналітиків були би у річному звіті 
ф.5 «Примітки до фінансової звітності», 
таблиця VI дані щодо залишків грошових 
коштів у кінці кожного місяця (а не як зараз, 
лише в кінці року) [9, c. 185].

Для проведення загального (повного) 
фінансового та експрес-аналізу викорис-

товують форми звітності [10]. У таблиці 3  
наведені джерела інформації для прове-
дення загального (повного) фінансового та 
експрес-аналізу.

На основі таблиці 3 можна зробити висно-
вок, що основними джерелами інформації 
для проведення аналізу є форми звітності 
балансу, а також внутрішня та зовнішня біз-
нес-документація.

На рис. 2 наведено запропонований 
взаємозв’язок загальної моделі фінансового 
аналізу та експрес-аналізу підприємства. 
Відповідно до наведеної на рис. 2 моделі до 
загального (повного) фінансового аналізу 
можна віднести такі розділи:

1) Попередній огляд економічного і
фінансового стану суб’єкта господарю-
вання: характеристика загальної направле-
ності фінансово-господарської діяльності, 
виявлення «хворих» статей звітності;

2) Оцінка та аналіз економічного потен-
ціалу суб’єкта господарювання:

оцінка майнового стану; побудова аналі-
тичного балансу-нетто; вертикальний ана-
ліз балансу; горизонтальний аналіз балансу; 
аналіз якісних зрушень у майновому стані;

3) Оцінка фінансового стану: оцінка лік-
відності, оцінка фінансової стійкості, оцінка 
та аналіз результативності фінансово-гос-

Таблиця 3
Джерелами інформації для проведення аналізу

Назва документу Джерело
1. Баланс підприємства за попередній рік
та за звітний період

Форма 1 (Баланс 
(Звіт про фінансовий стан)) [10];

2. Звіт про фінансові результати за попередній рік
та за звітний період

Форма 2 (Звіт про фінансові результати 
(Звіт про сукупний дохід)) [10];

3. Звіт про рух грошових коштів Форма 3 (Звіт про рух грошових коштів 
(за прямим методом)) [10];

4. Звіт з праці за попередній рік та за звітний період Форма 1-ПВ, 3-ПВ [11; 12]
5. Розшифрування дебіторської та кредитної
заборгованості -

6. Звіт про наявність та рух основних фондів,
амортизацію (знос) Форма 11-ОФ [13]

7. Бізнес-план -
8. Висновки аудиторських перевірок -
9. Пояснювальна записка з викладенням основних
факторів, що вплинули в звітному періоді  
на підсумкові результати діяльності підприємства

-

10. Інша інформація -
Джерело: складено авторами
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подарської діяльності суб’єкта господарю-
вання; оцінка виробничої діяльності;

4) аналіз рентабельності, оцінка ефектив-
ності управління, оцінка ділової активності, 
оцінка положення на ринку цінних паперів. 

Експрес-аналіз фактично є частиною 
загального (повного) фінансового аналізу. 
Автори вважають, що до експрес-аналізу 
доцільно включати такі підрозділи загаль-
ного (повного) фінансового аналізу:

1) Виявлення «хворих» статей звітності
(1 розділ): збитки, позики і позички, не 
погашені в строк; прострочена дебіторська 
і кредиторська заборгованість;

2) Оцінка майнового стану (2 розділ):
величина основних засобів та їх частка у 
загальній сумі активів; коефіцієнт зносу 
основних засобів; загальна сума засобів, що 
знаходиться у розпорядженні підприємства;

3) Оцінка фінансового стану (входить
увесь 3 розділ): величина власних засобів та 
їх частка в загальній сумі джерел; коефіцієнт 
покриття; частка власних оборотних засобів 
у загальній їх сумі; частка довгострокових 
позичених коштів у загальній сумі джерел; 
коефіцієнт покриття запасів.

Таким чином авторами запропоновано 
розглядати взаємозв’язок загальної моделі 
фінансового аналізу та експрес-аналізу під-
приємства.

Висновки. В результаті проведеного 
дослідження можна зробити висновок, що 
експрес-аналіз є невід’ємною частиною 
загального (повного) фінансового аналізу. 
Даний вид аналізу доцільно використову-
вати в якості проміжного етапу фінансового 
контролю за рахунок швидкості проведення 
і простоти. Експрес-аналіз може бути вико-
ристаний у якості методу попереднього етапу 
дослідження. За його допомогою можливо 
визначити основні напрями фінансово-госпо-
дарської діяльності та, на їх основі, визначити 
пріоритетні напрями поглибленої оцінки. 

В роботі досліджено поняття «фінансо-
вий аналіз» та «фінансовий стан». Наведено 
етапи проведення експрес-аналізу до яких 
зокрема відносять підготовчий, попередній 
огляд бухгалтерської звітності та заключний 
етап – читання балансу. У статті запропоно-
вано класифікацію джерел інформації для 
проведення аналізу. Зокрема досліджено, 
що основними джерелами інформації для 
проведення аналізу є форми звітності 
балансу а також внутрішня та зовнішня біз-
нес-документація.

Розглянуто взаємозв’язок фінансового ана-
лізу та експрес-аналізу підприємства та запро-
поновано відповідну графічну модель із деталі-
зацією складових загальної моделі фінансового 
аналізу та складових експрес-аналізу.
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СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ  
ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ЗАВДАННЯ  

ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА-БАНКРУТА

STRUCTURAL-LOGICAL CONSISTENCY  
AND INFORMATION-ANALYTICAL TASKS  

OF THE EXPERT RESEARCH OF THE BANKRUPT ENTERPRISE 

Стаття присвячена поглибленню та структуризації процедур несудових (неконфліктних) 
експертних досліджень, які здійснюють неплатоспроможні підприємства з метою: розробки 
стабілізаційних та відновлювальних фінансових заходів, спрямованих на збереження підпри-
ємства як юридичної одиниці; прийняття ефективних управлінських рішень, спрямованих на 
досягнення стратегічних цілей діяльності; визначення реальної корисності експертного до-
слідження як форми реалізації фінансово-господарського контролю для внутрішніх і зовніш-
ніх користувачів інформації; формування актуального масиву аналітичної інформації, логічно 
структурованої у напряму досягнення цілі. Здійснено, за офіційними даними фінансової звіт-
ності, ретроспективний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства-банкрута – пред-
ставника видобувної галузі України, систематизовано передумови та наслідки банкрутства; 
структуровано чинники впливу на результати діяльності промислового підприємства. Доведе-
но, що проведення несудових (неконфліктних) експертних досліджень є обов’язковою переду-
мовою запобігання кризових фінансових явищ, що призводять до банкрутства. 

Ключові слова: несудова (неконфліктна) економічна експертиза, неплатоспроможне під-
приємство, банкрут, ретроспективний аналіз, видобувна галузь, фінансова нестабільність.

Статья посвящена углублению и структуризации процедур несудебных (неконфликтных) 
экспертных исследований, которые осуществляют неплатежеспособные предприятия с целью: 
разработки стабилизационных и восстановительных финансовых мероприятий, направленных 
на сохранение предприятия как юридической единицы; принятия эффективных управленче-
ских решений, направленных на достижение стратегических целей деятельности; определе-
ние реальной полезности экспертного исследования как формы реализации финансово-хозяй-
ственного контроля для внутренних и внешних пользователей информации; формирование 
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актуального массива аналитической информации, логично структурированного в направлении 
достижения цели. Осуществлен, по официальным данным финансовой отчетности, ретро-
спективный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия-банкрота – пред-
ставителя добывающей отрасли Украины; систематизированы предпосылки и последствия 
банкротства, структурированы факторы влияния на результаты деятельности промышленного 
предприятия. Обосновано, что проведение несудебных (неконфликтных) экспертных иссле-
дований является обязательным условием предотвращения кризисных финансовых явлений, 
приводящих к банкротству.

Ключевые слова: несудебная (неконфликтная) экономическая экспертиза, неплатежеспо-
собное предприятие, банкрот, ретроспективный анализ, добывающая отрасль, финансовая не-
стабильность.

The article is devoted to deepening and structuring the procedures of non-judicial (non-conflict) ex-
pert studies, which are carried out by insolvent enterprises with a view to: to develop stabilization and 
rehabilitation financial measures aimed at the preservation of the enterprise as a legal entity; making 
effective management decisions aimed at achieving the strategic goals of the activity; the definition of 
the real usefulness of expert research as a form of implementation of financial and economic control 
for internal and external users of information; the formation of the current array of analytical infor-
mation, logically structured towards achieving the goal. Carried out, according to the official data of 
the financial reporting, the retrospective analysis of financial and economic activity of the enterprise-
bankrupt – the representative of the Ukrainian extractive industry. According to the results of research 
of crisis phenomena in the industry throughout 1990-2018, has been proved that during the outlined 
period there was significant physical deterioration (aging) of fixed assets annually; as a result of lack 
of sufficient sources of funding there were degradation processes in the industry, which impacted 
negatively on the innovative activity. The low competitiveness of the extractive industry products 
manufactured using outdated technologies using physically and morally to the limit of worn out fixed 
assets, led to its weak position in world markets, which, in turn, led to a reduction in production, loss 
and bankruptcy. The use of analytical tools of the in-depth financial analysis has allowed us to scien-
tifically substantiate and prove that during 2002-2018, the management of industrial enterprises of the 
extractive industry systematically carried out deliberate actions to bring the enterprise to bankruptcy. 
It has proved that managerial financial decisions on short-term lending, asset management, financial 
policy formation, management of revenues and expenditures during the period of the expert study 
were aimed at reducing the company as an independent legal entity. The prerequisites and conse-
quences of bankruptcy have systematized; factors of influence on the results of activity of industrial 
enterprise are structured. It is proved that conducting of non-judicial (non-conflict) expert researches 
is an obligatory prerequisite of prevention of crisis financial phenomena leading to bankruptcy.

Key words: non-judicial (non-conflict) economic expertise, insolvent enterprise, bankruptcy, ret-
rospective analysis, extractive industry, financial instability.

Постановка проблеми. Україна продо-
вжує здійснювати складний перехід до демо-
кратичної європейської системи управління 
та проходить тернистий шлях випробувань 
економічною нерівністю умов виробни-
цтва та торгівлі на європейському ринко-
вому просторі, що обумовлено застарілими 
виробничими системами, які залишились 
Україні після отримання незалежності у 
1991 р., та модернізація яких потребує три-
валого періоду часу і суттєвих капітало-
вкладень; відбувається перебудова системи 
державного управління та формуються нові 

пріоритети розвитку вітчизняної економіки. 
В цих складних умовах особливої акту-

альності набуває процес розробки та при-
йняття стратегічних документів, що визна-
чають підходи до промислової політики 
України. Впродовж 2016–2018 рр. відбу-
вався процес розробки промислової страте-
гії, однак прийняття відповідного документу 
не відбулось, існує лише проект Стратегії 
розвитку промислового комплексу України 
до 2025 р. Проект Стратегії визначав низку 
загальних заходів, що є ключовими як для 
розвитку промисловості загалом, так і для 
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Індустрії 4.0. У вигляді проекту існує Стра-
тегія інноваційного розвитку України на 
період 2030 р., у січні 2018 р. затверджено 
Концепцію розвитку цифрової економіки 
та суспільства України на 2018 – 2020 рр., 
тобто це чинний стратегічний документ, 
що визначає певні заходи для переходу до 
Індустрії 4.0, втілення якого є важливим для 
підвищення готовності країни до четвер-
тої промислової революції. Для розвитку 
промисловості важливим є продовження 
основних реформ і зусиль з поліпшення 
інвестиційного клімату. Акцентуючи увагу 
на стратегічних галузях, наприклад видо-
бувної галузі, необхідно наголосити, що 
державна допомога на розвиток галузі, на 
нашу думку, повинна надходити відповідно 
до таких принципів: вона має надаватись 
вчасно, на певний період часу та адресно.

На думку фахівців – економістів провід-
них технічних закладів вищої освіти Укра-
їни, розвиток галузей промисловості; вті-
лення інновацій, як передумови переходу 
до нового виробництва; інформування про 
програми ЄС; активізація трансферу техно-
логій; розвиток інноваційної екосистеми; 
поліпшення інвестиційного клімату через 
зменшення регуляторного навантаження на 
бізнес – все це повинно стати фундамен-
том створення національної та регіональ-
ної платформи 4.0. Тому, на нашу думку, 
важливу роль в економічних процесах, що 
відбуваються у нашій державі, відіграють 
експертні дослідження діяльності підпри-
ємств. Роль яких постійно зростає у зв’язку 
з посиленням конкурентної боротьби та 
ускладненням глобалізаційних процесів. 
Викладене вище підтверджує актуальність 
теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Основними джерелами інформації є 
праці провідних економістів, що розглядають 
питання економічної безпеки підприємств, 
експертних досліджень фінансово-госпо-
дарської діяльності як форми контролю, 
таких як В.М. Михайленко, О.В. Ареф’євої, 
Т.Г. Васильціва, О.Ф. Долженкова, І.В. Пере-
возової та ін. Проблеми структурно-логіч-
ної послідовності та інформаційно-аналі-

тичного забезпечення процесів експертних 
досліджень в наукових публікаціях укра-
їнських вчених-економістів розглядаються 
періодично та не в повному обсязі з причини 
браку інформації. Тому автори статті окрес-
лили межі наявних проблем у цій царині та 
висловили власну думку щодо процесів, які 
відбуваються у видобувній галузі України та 
на промисловому підприємстві цієї галузі. 
Це дозволило запропонувати структурно-
логічну послідовність експертного дослід-
ження та сформулювати передумови щодо 
запобігання кризових фінансових явищ, які 
призводять до банкрутства, а також обґрун-
тувати практичні протидії навмисному бан-
крутству. 

Постановка завдання. Метою статті є 
розробка структурно-логічної послідовності 
експертного дослідження діяльності про-
мислового підприємства видобувної галузі, 
обґрунтування передумов запобігання бан-
крутства та розробка практичних рекомен-
дацій протидії доведення до банкрутства та 
протидії навмисному банкрутству.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. В межах економічної експертизи 
проводяться наступні види експертиз: 
експертиза документів бухгалтерського, 
податкового обліку і звітності; експертиза 
документів про економічну діяльність під-
приємств і організацій; експертиза доку-
ментів фінансово-кредитних операцій [1]. 
Основними завданнями експертизи доку-
ментів про економічну діяльність підпри-
ємств і організацій є такі:

– визначення документальної обґрун-
тованості, аналізу показників фінансового 
стану (платоспроможності, фінансової стій-
кості, прибутковості тощо);

– визначення документальної обґрунто-
ваності, аналізу і структури майна та дже-
рел його придбання;

– визначення документальної обґрунто-
ваності, стану та інтенсивності викорис-
тання оборотних активів та джерел їх фор-
мування;

– визначення документальної обґрунтова-
ності та аналізу джерел власних коштів та ре- 
зультатів фінансово-господарської діяльності;
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– установлення документальної обґрун-
тованості та аналізу загальногосподарських 
і спеціальних фондів;

– визначення документальної обґрунто-
ваності та аналізу реальності розрахунків з 
дебіторами і кредиторами;

– визначення документальної обґрунто-
ваності та аналізу економічної доцільності 
отримання і використання кредитів і позик;

– визначення документальної обґрунто-
ваності та аналізу витрат і цін як чинників 
фінансової стабільності, беззбитковості та 
інші завдання.

Таким чином, перелік завдань прове-
дення експертизи документів про еконо-
мічну діяльність підприємств і організацій 
надає змогу сформулювати поняття еконо-
мічної експертизи, що відноситься до несу-
дової (неконфліктної) експертизи. На думку 
авторів, економічна несудова експертиза – 
це періодичне, систематичне дослідження 
чинників та результатів економічної діяль-
ності суб’єкта господарювання, які потре-
бують кваліфікованої неупередженої оцінки 
експерта (групи експертів) задля досяг-
нення визначеної цілі (або декількох цілей) і 
розв’язання завдань експертизи, пов’язаних 
із веденням фінансово-економічної діяль-
ності, яка включає операції з обліку, аналізу, 
планування та контролю, а також з метою 
упередження і прогнозування загроз та під-
приємницьких ризиків втрати капіталу. Еко-
номічна несудова експертиза повинна відпо-
відати наступним принципам: своєчасності, 
повноти, об’єктивності та результативності. 

На думку І.В. Перевозової, доцільно 
використовувати саме економічну несудову 
експертизу як найдієвішу форму фінансо-
вого контролю підприємства. Суть еконо-
міко-експертного дослідження тут може 
зводитися до завдання виявлення найбільш 
економного напряму реалізації запропоно-
ваного заходу щодо функціонування пев-
ної ділянки економічної діяльності. Або 
навпаки – для обґрунтування впевненості 
щодо достовірності функціонування цієї 
ділянки на вже проведений захід [2]. За 
результатами такої експертизи керівництво 
підприємства матиме більшу впевненість у 

правильності схвалюваних ним управлін-
ських рішень [3].

Особливо актуальною економічна несу-
дова експертиза є для підприємств, які пере-
бувають на межі банкрутства та потребують 
кваліфікованих управлінських рішень щодо 
доцільності продовження фінансово-госпо-
дарської діяльності, отримання фінансових 
результатів, які безпосередньо впливають 
на макроекономічні показники галузі та 
національної економіки в цілому. 

Сьогодні деструктивні явища, поряд з 
іншими галузями, спостерігаються у видо-
бувній галузі України, яка є стратегічною. 
Враховуючи той факт, що одним з акту-
альних питань в Європі сьогодні є зупинка 
вугільних ТЕС та перехід на альтернативну 
енергетику і природний газ, ми розуміємо, 
що попит на блакитне паливо буде зростати. 
У зв’язку із цим, розглядаючи середньо-
строкову перспективу, фінансові ресурси 
необхідно вкладати саме у видобуток, однак 
якщо підприємство не здатне управляти 
ефективно своїми активами, то їх доцільно 
продати. Рівень видобутку необхідно під-
тримувати шляхом нарощення мінерально-
сировинної бази, продажу ліцензій для 
того, щоби до моменту зростання цінового 
тренду ми мали підготовлене виробництво.

Обсяги добування газу природного в 
Україні представлені на рис. 1. Динаміка 
показників свідчить про те, що за 29 років 
обсяги видобутку газу природного так і 
не відновились до рівня 1990 р.; не спо-
стерігається нарощування обсягу вироб-
ництва. У 1990 р. видобуток газу становив  
28,1 млрд. куб. м, а у 2018 р. – відповідно 
20,9 млрд. куб. м, або на 25,6% менше. 
Україна наразі далеко не забезпечує влас-
ним видобутком свої потреби ані у вугіллі, 
ані у газі природному, ані у нафті. Імпорт 
же цих стратегічних паливно-енергетичних 
ресурсів потребує значних, дефіцитних в 
Україні, валютних коштів. 

Основними економічними передумо-
вами такого занепаду галузі є вкрай зноше-
ний стан основних засобів та відсутність 
достатнього обсягу джерел фінансування 
інноваційно-інвестиційної діяльності, що 
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є ключовими ознаками втрати фінансової 
безпеки галузі. Достатня наявність основ-
них засобів, їх своєчасне оновлення, модер-
нізація і розширення прямо характеризують 
стан виробничої безпеки галузі. Впродовж 
15 останніх років через відсутність власних 
фінансових ресурсів у підприємств галузі 
внаслідок постійного інфляційного знеці-
нення коштів амортизаційного фонду, низь-
кого рівня рентабельності виробництва, 
вкрай несприятливих умов банківського 
кредитування реального сектора економіки, 
мізерне державне кредитування на технічне 
переоснащення та розширення виробни-
цтва, невпинно відбувалося щорічне значне 
фізичне спрацювання (старіння) основних 
засобів. У 2014 р. ступінь зносу основ-
них засобів на підприємствах промисло-
вості України, зокрема на підприємствах 
видобувної галузі, сягала загрозливих для 
здійснення самого ведення господарської 
діяльності 76,9%. Низька конкурентоспро-
можність продукції видобувної галузі, 
виробленої за застарілими технологіями з 
використанням фізично і морально до межі 
зношених основних засобів, обумовлює 
її слабкі позиції на світових ринках, що, у 
свою чергу, веде до скорочення виробництв, 
збитковості, відсутності джерел покриття 
навіть прямих витрат на заробітну плату та 
навіть до банкрутства.

Якщо у 1990 р. частка збиткових під-
приємств видобувної галузі становила 
всього 2%, то починаючи з 2011 р. питома 

вага збиткових підприємств досягла 50,6%. 
Не дивлячись на те, що впродовж 2011 – 
2018 рр. питома вага збиткових підприємств 
знизилась до 36,1%, не можна вважати це 
позитивним чинником тому, що саме в цей 
період ми спостерігаємо деградацію цієї 
галузі промисловості України, яка характе-
ризується наступним:

– заборгованість із виплат заробітної 
плати підприємствами – банкрутами станом 
на 01.01.2018 р. склала 23 521 тис.грн.; ста-
ном на 01.01.2019 р. – 28 180 тис.грн.; тобто 
спостерігається стабільна тенденція росту 
заборгованості, відсутність механізмів вирі-
шення соціально-економічних проблем, що 
являють собою загрозу втрати економічної 
безпеки на рівні держави;

– соціальна напруженість в суспільстві 
(відсутність робочих місць та стабільної 
заробітної плати) спричиняє відтік вузь-
копрофесійних кадрів (буровиків), що є 
вельми актуальним для добувної галузі, а це 
унеможливлює необхідне відновлення роз-
витку цієї галузі промисловості.

Аналогічні кризові явища, що призвели 
до банкрутства, відбувались на ПАТ «БК 
«Букрос» впродовж 2002 – 2018 рр. [4].  
ПАТ «Бурова компанія «Букрос» є виробни-
чим пiдприємством по будівництву нафто-
вих i газових свердловин.

Тенденція зміни вартості майна (рис. 2) 
свідчить про нарощування вартості активів 
шляхом дооцінки основних засобів без еконо-
мічного обґрунтування, яке передбачає рекон-
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Рис. 1. Динаміка обсягів видобування газу природного в Україні
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струкцію, модернізацію та інші поліпшення 
якості основних засобів; також не мають місце 
видові структурні зміни основних засобів. 
Окреслена політика дооцінки основних засо-
бів негативно вплинула на результати фінан-
сово-господарської діяльності, зокрема при 
формуванні цін на продукцію підприємства. 

Тенденції зміни співвідношення необо-
ротних та оборотних активів підприємства 
впродовж аналізованого періоду свідчать 
про капіталізацію майна, що знижує його 
мобільність (рис. 3).

Збільшення вартості основних засобів 
призвело до зростання обсягу власного 

капіталу, що при розрахунку коефіцієнтів, 
розрахунково показує достатній рівень влас-
ного капіталу для покриття зобов’язань, але 
економічно – підприємство не отримало 
ресурсів для покращення свого фінансо-
вого стану з точки зору платоспроможності 
та фінансової стійкості. Для банківських 
установ таку процедуру з боку підприєм-
ства було використано для обґрунтовування 
платоспроможності при наданні «проблем-
ному» підприємству кредитних ресурсів. 
Результати експертизи показали, що станом 
на 01.01.2012 р. більше 60% основних засо-
бів повністю зношені. 
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Рис. 2. Динаміка вартості активів ПАТ БК «Букрос» впродовж 2002–2011 рр.

Рис. 3. Динаміка вартості необоротних та оборотних активів ПАТ «БК «Букрос»
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Впродовж періоду, що аналізується 
(2002 – 2011 рр.), питома вага матеріаль-
них оборотних активів у вигляді вироб-
ничих запасів та незавершеного вироб-
ництва зростає та досягає рівня 56,17% 
станом на 31.12.2005 р. та 88,6% станом 
на 01.01.2012 р. Це є системною ознакою 
«заморожування» обігових коштів в запа-
сах, що веде до зниження їх обіговості 
та ефективності використання. У цей же 
період спостерігається значне скорочення 
господарського обороту. Загальний обсяг 
матеріальних оборотних активів в сукупних 
оборотних активах підприємства становить 
72,21% станом на 31.12.2002 р. та 89,2% 
станом на 01.01.2012 р. 

Вже у 2003 р., не дивлячись на кризове 
фінансове становище, керівництво підпри-
ємства залучило кредитні ресурси банку (за 
офіційними даними з електронного джерела 
емітента цінних паперів smida.gov.ua) в сумі 
2300 тис. грн.:

– короткостроковий кредит банку 
31.01.2003 р. 1300 тис. грн. (під 22% річних);

– короткостроковий кредит банку від 
29.09.2003 р. 1000 тис. грн. (під 21% річних).

У 2010 році підприємством додатково 
залучено кредитні ресурси у вигляді корот-
кострокового кредиту банку, загальний 
обсяг заборгованості за кредитами ста-
ном на 31.12.2010 р. склав 4302,0 тис.грн. 
Впродовж періоду, що аналізується, від-
булись зміни структури заборгованості, 
однак загальний обсяг кредиторської 
заборгованості поступово зростав. Станом 
на 01.01.2012 р. структура кредиторської 
заборгованості мала такий вигляд: най-
більшу питому вагу має заборгованість зі 
страхування (ЄСВ) – 43,9%; заборгованість 
з бюджетом складає 24,4%; заборгованість 
за кредитами банків – 13,5%; заборгова-
ність з оплати праці – 8,6%; кредиторська 
заборгованість за товари, роботи, послуги – 
6,01%; інша поточна заборгованість – 2,7% 
та заборгованість за отриманими аван-
сами – 1%. Таким чином, фінансова неспро-
можність ПАТ «БК «Букрос» проявляється 
не тільки в комерційній діяльності, а також 
в несплаті податків та зборів, невиплаті 

заробітної плати, неспроможності обслуго-
вувати кредитні ресурси, що у сукупності 
є фінансовими ознаками банкрутства, які 
були очевидними вже у 2011 р.

За результатами економічної несудової 
експертизи, про фінансову неспроможність 
ПАТ «БК «Букрос» забезпечувати «нор-
мальний» рух фінансово-господарської 
діяльності впродовж періоду, що аналізу-
ється, свідчать:

– зниження вартості власного капіталу за 
рахунок стійкого систематичного зростання 
непокритих збитків;

– зростання дефіциту власних оборотних 
активів;

– «капіталізація активів» шляхом підви-
щення вартості основних засобів, в резуль-
таті чого питома вага необоротних активів 
станом на 01.01.2012 р. склала 85,5%, що 
суттєво підвищило складову постійних 
витрат (амортизаційних відрахувань) в собі-
вартості продукції та привело до неконку-
рентної цінової політики;

– зниження від’ємного обсягу функціо-
нуючого капіталу;

– накопичення немотивованого вироб-
ництвом обсягу складських запасів ТМЦ та 
низьколіквідних залишків незавершеного 
виробництва за умов одночасного скорочення 
обсягу виробництва, що є механізмом «замо-
рожування» оборотних активів в запасах;

– зростання заборгованості із виплат 
заробітної плати; пропорційне зростання 
заборгованості зі страхування (ЄСВ);

– зниження продуктивності праці на одну 
особу.

Необхідно звернути увагу на такі тен-
денції зміни коефіцієнту фінансової автоно-
мії. На 01.01.2002 р. він дорівнював 0,5, на 
31.12.2011 р. становив вже 0,8, однак такий 
його рівень не є фінансово обґрунтованим 
з боку фінансової стабільності з причини 
того, що питома вага власного капіталу 
збільшена за рахунок завищення оцінки 
основних засобів за рішенням власників, 
яке здійснено з метою технічного уник-
нення процедури банкрутства; але підпри-
ємство функціонує в ринковій економіці, 
тому завищена оцінка вартості основних 
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засобів не є гарантією реалізації майна в 
процедурі банкрутства за вартістю, що відо-
бражена в балансі.

Таким чином, результати економічної 
експертизи діяльності ПАТ «БК «Букрос» 
впродовж 2002 – 2011 рр. свідчать про те, 
що підприємство перебувало в стані стій-
кої поточної неплатоспроможності та мало 
чітко виражені ознаки банкрутства. До 
основних причин фінансової кризи слід від-
нести:

– низьку ліквідність та фінансову нестій-
кість, що вбачається із тенденцій зміни 
структури оборотних активів та коротко-
строкових зобов’язань; тенденцій розра-
хованих показників ліквідності, фінансо-
вої стійкості; тенденції зміни абсолютних 
показників поточної платоспроможності; 
не рентабельної діяльності на рівні опера-
ційної та звичайної діяльності; стійкої збит-
кової діяльності з тенденцією накопичення 
непокритих збитків у власному капіталі;

– інвестиційну та інноваційну пасив-
ність, що пояснюється постійним дефіци-
том власних фінансових ресурсів, «старін-
ням» основних засобів; незацікавленістю 
власників у інвестуванні коштів в збиткову 
діяльність підприємства, а навпаки – від-
волікання грошових коштів від основної 
діяльності;

– фінансово-економічну кризу, яка три-
вала в державі впродовж аналізованого 
періоду та мала суттєвий вплив на діяль-
ність підприємства;

– неефективний внутрішній менеджмент, 
спрямований на «затягування» фінансової 
кризи шляхом залучення кредитних ресур-
сів в періодах збиткової діяльності та вжи-
вання адміністративних заходів, спрямова-
них на приховування фінансової кризи.

Економічна несудова експертиза фінан-
сово-господарської діяльності ПАТ «БК 
«Букрос» у 2012–2018 рр. характеризується 
такими результатами. Спостерігається виве-
дення частки майна та відсутність грошових 
коштів від його продажу. З позабалнсового 
рахунку здійснено введення в експлуатацію 
97 свердловин вартістю 5258873908,00 грн. 
без ПДВ (6310648689,00 грн. з ПДВ). 

Впродовж періоду 2012–2018 рр. фінан-
сово-господарський стан підприємства не 
відповідав такому, що характеризує спро-
можність здійснювати господарську діяль-
ність. Починаючи з 2013 р. керівництво 
підприємства методично виводило із госпо-
дарського обороту майно та шляхом пере-
ведення спеціалізованих активів з позаба-
лансових рахунків на баланс – усвідомлено 
відтерміновувало процедуру банкрутства. 
Паралельно відбувався процес накопичення 
непокритих збитків. 

Слід зауважити, що для укриття інформа-
ції щодо списання часток майна впродовж 
всього періоду, що аналізується, керівництво 
підприємства не здійснювало відображення 
в бухгалтерському обліку цих операцій та 
надавало недостовірну інформацію у фінан-
совій звітності. Станом на 31.12.2015 р. з 
метою підвищення вартості власного капі-
талу та майна на балансових рахунках вра-
ховано вартість спеціалізованих активів і 
на 01.01.2016 р. вартість активів становила 
5 570 303 тис.грн.

Крім того, про відсутність «нормального» 
руху фінансово – господарської діяльності 
впродовж періоду, що аналізується, свідчать 
таки ключові індикатори:

– відсутність витрат з обслуговування 
кредитних ресурсів вже починаючи з 2012 р.;

– накопичення непокритих збитків мину-
лих років;

– відсутність власних оборотних активів;
– подальша «капіталізація активів» шля-

хом підвищення вартості основних засо-
бів та переведення на балансові рахунки 
спеціалізованих активів, в результаті чого 
питома вага необоротних активів станом на 
31.12.2015 р. склала 95%, що унеможлив-
лює формування адекватної цінової полі-
тики та подальше здійснення господарської 
діяльності;

– фінансова неспроможність щодо пога-
шення відсотків та основної суми боргу за 
кредитними зобов’язаннями, що спричи-
няє штрафні санкції та спонукає банківську 
установу до вилучення заставного майна;

– стрімке зростання обсягу кредитор-
ських зобов’язань за такими статтями як: 
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зобов’язання перед бюджетом; за розра-
хунками зі страхування; за розрахунками з 
оплати праці.

Виходячи з економічної несудової екс-
пертизи результатів фінансово-господар-
ської діяльності підприємства, що призвели 
до тривалої неплатоспроможності, можна 
зробити висновок про те, що підприємство 
перебувало у стані банкрутства вже з 2006 р.

Економічна несудова експертиза має на 
меті не тільки здійснення експертного дослід-
ження фінансово-господарської діяльності 
підприємства за загальноприйнятою методи-
кою, а і встановлення причинно-наслідкових 
зв’язків між факторами впливу на процеси 
і результати діяльності підприємства; вияв-
лення прихованих впливів внутрішнього 
та зовнішнього середовища на результати 
фінансово-господарської діяльності; вра-
хування фактору часу, що є актуальним для 
формування масиву аналітичної інформації. 
На рис. 4 представлено структурно-логічну 
послідовність та інформаційно-аналітичні 

завдання експертного несудового дослід-
ження фінансово-господарської діяльності 
підприємства, яке здійснюється з метою 
визначення ознак фіктивного банкрутства; 
дій з доведення до банкрутства; дій з прихо-
вування банкрутства; ознак втрати або від-
новлення платоспроможності.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, на нашу думку, здійснення 
економічної несудової експертизи є необ-
хідною та обов’язковою передумовою, яка 
спрямована на запобігання та упередження 
кризових фінансових явищ, що призводять 
до банкрутства. Так, вважаємо, що несвоє-
часне реагування контролюючих органів на 
недоброчесне ставлення керівництва під-
приємства до питання збереження майна та 
його ефективного використання, призвело 
банкрутства стратегічно важливого для еко-
номіки України підприємства видобувної 
галузі промисловості. 

Також вважаємо, що розвиток про-
мисловості України потребує ретельного 

Рис. 4. Структурно-логічна послідовність та інформаційно-аналітичні завдання  
економічної несудової експертизи фінансово-господарської діяльності підприємства

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ 
ЗАВДАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Оцінка фінансового стану 
підприємства за період від 

5 до 10 років (з 
використанням фінансової 

звітності та даних 
управлінського обліку)

Систематизація та 
структуризація чинників 

впливу на доходи, витрати, 
управлінські рішення на 

кожному етапі оцінки 
фінансового стану

Систематизація факторів та 
передумов, що призвели до 

неплатоспроможності, шляхом 
побудови пріоритетного ряду

Формування актуального  (у 
часі) масиву обліково-
аналітичної інформації, 

необхідного для прийняття
рішення щодо визнання 
підприємства банкрутом

Використання, поряд із показниками 
згідно загальноприйнятої методики за 

даними фінансової звітності, 
показників, складених за даними 
управлінського обліку, а також 

механізму бюджетування витрат та 
доходів (щомісячно, по декадам)

Аналіз фінансових 
факторів, що призвели до 

неплатоспроможності

Формування управлінських 
рішень щодо відновлення 

платоспроможності підприємства 
з метою збереження  його 
фінансової самостійності 

Обґрунтування та визначення ознак фіктивного 
банкрутства, дій з доведення до банкрутства, 
дій з приховування банкрутства, ознак втрати 

або відновлення платоспроможності
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перегляду системи освіти, зокрема щодо 
надання технічним закладам вищої освіти 
організаційно-економічних та правових 
засад формування платформи Індустрії 4.0, 
яка ґрунтується на вирішенні триєдиного 
стратегічного наукового завдання – забез-
печення ефективної взаємодії в системі 
«ЗВО – бізнес (промислові підприємства 
за галузями) – держава». Не можуть також 
залишитись поза увагою питання удоско-
налення інструментарію фінансової під-
тримки бізнесу за умов участі промисло-
вого підприємства у розвитку Індустрії 

4.0 з метою удосконалення промислової та 
інноваційної політики держави. Запорізька 
область, яка представлена стратегічними 
галузями промисловості.

Наукова спільнота Інженерного інсти-
туту ЗНУ, який готує висококваліфікованих 
фахівців за багатьма інженерними та еконо-
мічними спеціальностями, вважає, що саме 
Запорізька область, яка представлена страте-
гічними галузями промисловості, має всі під-
стави для створення регіональної платформи 
4.0 за прикладом країн ЄС, яка об'єднувала б 
державні інституції, бізнес і науковців. 
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