
 

 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ В МАЛОМУ БІЗНЕСІ. 

 

1.1 Сутність та структура системи менеджменту 

підприємства 

В наукових джерелах існують найрізноманітніші визначення сутності 

менеджменту. Так, у праці американських науковців "Основи менеджменту" 

дається таке його тлумачення: "Менеджмент - це вміння досягти поставлених 

цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей. 

Менеджмент - функція, вид діяльності в різноманітних організаціях". В 

енциклопедичному словнику "Управління організацією" менеджмент 

визначається як "сукупність дій і процедур, спрямованих на забезпечення 

цілеспрямованої, ефективної та раціональної колективної праці". 

Фундаментальний Оксфордський словник (1994 р.) подає таке тлумачення 

поняття "менеджмент": [53] 

1) спосіб, манера ставлення до людей; 

2) влада і мистецтво управління ; 

3) особливий вид уміння та адміністративні навички ; 

4) орган управління, адміністративна одиниця. 

Сутність менеджменту визначається формуванням і функціонуванням 

системи управління. Менеджмент як система - це сукупність 

взаємопов'язаних і взаємозалежних елементів: функцій, процесу, структури, 

механізму, суб'єкту і об'єкту. [67] 

Функції управління - види діяльності менеджерів в процесі 

управління. Як основні виокремлюють: планування, організацію, мотивацію, 

контроль. 

Процес управління - об'єднання функцій і структури через певний 

механізм. 
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Структура управління - це склад і підпорядкованість різних елементів, 

ланок і рівнів управління. [60] 

Механізм управління - це сукупність функцій, важелів, методів, 

інструментів та стимулів управління, що забезпечують взаємозв'язок його 

підсистем. 

Об 'єкт управління - сукупність соціальних, економічних та технічних 

ресурсів підприємства - те, на що направлене управління. 

Суб'єкт управління - особа або група осіб, які встановлюють цілі 

перед об'єктом управління і контролюють їх досягнення - той або ті, хто 

здійснює управління. [72] 

Менеджмент, сфера якого обмежується внутрішніми (переважно) і 

зовнішніми соціально-економічними відносинами окремого підприємства в 

ринковому середовищі, є інноваційною за своїм характером формою 

управління, що потребує творчого підходу в пошуку управлінських рішень 

при існуванні інертної загальної системи управління, більш консервативної в 

порівнянні з менеджментом. Організована на наукових засадах система 

менеджменту характеризується значною інтегрованістю складових елементів, 

а також великою гнучкістю і потенційною здатністю швидко адаптуватись до 

внутрішніх і зовнішніх умов. [102] 

Узагальнюючи думки дослідників, можна навести таке визначення 

сутності менеджменту: це цілеспрямований вплив на діяльність всіх 

працівників підприємства з метою виконання поставлених завдань і 

успішного досягнення встановлених цілей шляхом ефективного 

використання наявних ресурсів. [95] 

Менеджмент у загальному вигляді можна визначити як систему 

економічного управління виробництвом, що включає сукупність принципів, 

методів, форм і прийомів управління. Власне, до менеджменту відносять 

теорію управління і практичні зразки ефективного керівництва. Обидві 

частини мають справу з управлінням як з комплексним і конкретним явищем. 

Управління - це процес вироблення і здійснення управлінських впливів. 
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Вироблення управлінських впливів включає збір, передачу Й обробку 

необхідної інформації, прийняття рішень. Здійснення управлінських впливів 

охоплює передачу управлінських рішень і у разі необхідності перетворення 

їх у форму, що безпосередньо сприймається об'єктом управління. 

Менеджмент у всіх своїх рішеннях керується економічними міркуваннями. 

Тому будь-яка дія менеджменту має економічний характер. [95] 

З огляду на сучасну системну парадигму і теорію підприємства, перед 

менеджментом постає завдання оптимізації внутрішньої інституціональної 

структури підприємства та її взаємовідносин із зовнішнім середовищем з 

метою досягнення підвищення темпів соціально-економічного розвитку 

всього суспільства через успішне вирішення цього завдання колективами 

кожного підприємства. [102]  

Підприємство - основна організаційна  ланка  народного  

господарства  України.  Підприємство -  самостійний господарюючий  

статутний суб'єкт,  який  має  права  юридичної особи та здійснює  

виробничу,  науково-дослідницьку  і  комерційну діяльність з метою  

одержання відповідного прибутку (доходу) [1]. 

Підприємства різняться між собою великою кількістю ознак: 

- галузевою спеціалізацією; 

- потужністю виробництва; 

- структурою виробництва; 

- мета і характер діяльності; 

- форма власності; 

- належність капіталу; 

- правовий статус і форма господарювання; 

- галузево-функціональний вид діяльності; 

- технологічна і територіальна цілісність; 

- розмір середньооблікового за чисельністю працівників і сумою 

валового доходу від реалізації продукції(робіт, послуг). 
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Найголовнішою вважають галузеву ознаку, яка обумовлює вид 

виробленої продукції, спосіб виробництва, призначення продукту та його 

споживання. Саме конкретний вид продукції та її призначення закладається в 

основу при створенні нового підприємства. За галузевою ознакою 

підприємства поділяються на: 

- підприємства промисловості, які виготовляють здебільшого машини, 

обладнання, інструменти, метал, хімічні засоби; 

- сільськогосподарські підприємства, що виробляють продукцію 

рослинництва, тваринництва та інше; 

- підприємства транспорту; 

- підприємства будівництва; 

- підприємства виробничої та соціальної інфраструктури. 

З огляду на вимоги людини, найважливішими підприємствами є ті, які 

виробляють продукти споживання. До них належать передусім підприємства 

сільського господарства, харчової і легкої промисловості. Однак провідну 

роль у розвитку та зміцненні економіки країни відведено підприємствам 

машинобудування, хімічної, деревообробної промисловості. Не менше 

значення в економічному житті країни мають підприємства, що виробляють 

товари масового вжитку, будівельного і комунального господарства. Велика 

група підприємств надає спеціалізовані послуги матеріальному виробництву 

та населенню, в тому числі транспорт усіх видів, зв'язок, матеріально-

технічне забезпечення, торгівля. 

В межах системи менеджменту виокремлюють такі його підсистеми: 

технічна - сукупність технічних засобів за допомогою яких здійснюється 

управління; 

технологічна - правила і норми які визначають послідовність операцій в 

процесі управління; 

організаційна - складається зі структури управління, положень та 

інструкцій за якими вона функціонує; 

економічна - господарські і фінансові процеси і зв'язки; 
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соціальна - сукупність соціальних взаємовідносин, що формуються в 

процесі спільної діяльності людей в організації. [69] 

Підприємництво слід розглядати  як багатогранне явище, яке включає 

в себе сукупність економічних, історичних, соціальних і правових відносин, 

вид виробничо-господарської діяльності, спрямованої на отримання 

прибутку, підприємницьке середовище, особистість підприємця, стиль і тип 

його поведінки при здійсненні підприємницької діяльності як мотиву 

розвитку галузі економіки. 

Досвід промислово розвинутих країн свідчить про важливу роль 

малого та середнього бізнесу, на частку яких припадає 90-95% усіх 

підприємств, 50-60% виробництва валового національного продукту, він 

виступає  роботодавцем для більш ніж 50% працездатного населення. [64]  

 

 

1.2. Мале підприємництво як форма ведення бізнесу 

Мале підприємство представляє собою організаційно-економічний тип 

підприємств, які згідно зi ст. 63 Господарського кодексу України 

кваліфікуються за показником чисельності зайнятих працівників та обсягу 

валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за звітний 

(фінансовий) рік [44]. 

В науковій літературі подано достатню кількість визначень поняття 

«мале підприємство», які грунтуються на юридичній чи економічній суті 

поняття (таблиця 1.1) 

 Крупні галузі народного господарства, такі як промисловість і 

сільське господарство, поділяються на дрібніші. Зокрема, сільське 

господарство - на рослинництво і тваринництво, які в свою чергу, 

поділяються на зернове виробництво, буряківництво, льонарство, 

овочівництво, кормовиробництво, тваринництво, свинарство, вівчарство, 

птахівництво та інші галузі[3]. 

Таблиця 1.1.  
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Визначення поняття «мале підприємство» 

Автор Визначення 

Лихачова О.Н  Мале підприємство – це організація, якою керує власник і яка 

не має складної організацій управління, у якої доступ до 

ринку капіталу обмежений і яка має невизначену частку свого 

товару на ринку [42]. 

Ревінскій І.А., 

Романова Л.С  

Мале підприємство – це фірма якою керує незалежний 

власник, яка не посідає у своїй галузі чільного місця та 

відповідає певним критеріям за кількістю зайнятих і 

щорічним критерієм за обсягом доходу [75]. 

Балабанов А.І., 

Балабанов І.Т.  
Мале підприємство – це невелике виробництво [17] 

Павлова Л.М.  Мале підприємство – це підприємство з невеликою кількістю 

штатних працівників[37]. 

Говорушко Т.А.,  

Тимченко О.І.  

Мале підприємство – це особлива система економічних 

відносин, за яких головною рушійною силою, суб’єктом 

господарювання є підприємець, котрий поєднує особові й 

матеріальні фактори відтворення на інноваційній основі, 

особистій інніціативі та економічній відповідальності й 

зацікавленності, ризику з метою одержання підриємницького 

доходу [83]. 

 

Такий великий діапазон галузевого поділу зумовлює необхідність 

характеризувати підприємства за адміністративно-організаційною та 

продуктивною ознаками. 

Використовуючи адміністративно-організаційні ознаки, беруть до 

уваги основний вид діяльності та відомче підпорядкування. Це достатньо 

поширено в галузях промисловості. Наприклад, машинобудівні заводи, що 

випускають вугледобувні комбайни, належать до вугільної промисловості, а 

заводи, котрі випускають трактори, - до сільськогосподарського 

машинобудування. 

У такому випадку чітко простежується, що машинобудівні 

підприємства відносяться до машинобудування, будівельні - до будівельної 

галузі, сільськогосподарські - до сільського господарства. Хоча на практиці 

все менше підприємств, що мають ознаки галузевого призначення, а 



7 

 

 

 

здебільшого - міжгалузеву структуру. Відповідно до продуктивної ознаки, 

підприємства класифікують за структурою й обсягом виробництва. У зв'язку 

з цим, за структурою виробництва підприємства поділяють на 

вузькоспеціалізовані, багатопрофільні та комбіновані.[27] 

До вузькоспеціалізованих належать ті підприємства, які масово 

виготовляють певний вид продукції. Наприклад, у промисловості 

виробляють стальний прокат або труби, у сільському господарстві - зерно, 

молоко або продукцію птахівництва. [27] 

До багатопрофільних належать підприємства, котрі випускають 

продукцію широкого асортименту і різного призначення. Більшість таких 

підприємств є і в промисловості, й у сільському господарстві. У 

промисловості вони можуть виробляти трактори і холодильники, а в 

сільському господарстві спеціалізуються на виробництві зерна та молока або 

цукрових буряків і м'яса [23]. 

В умовах ринкової конкуренції, підприємства, щоб вижити, крім 

основного виду діяльності, намагаються опанувати виробництво іншої 

продукції. Вони можуть швидко розширяти асортимент продукції та послуг, 

захоплюючи нові ринки збуту. 

Перетворюючись у такий спосіб із вузькоспеціалізованого 

підприємства па багатопрофільне, й одночасно трансформуються в нову 

категорію - фірму" об'єднання, асоціацію, де об'єднують різні види 

підприємницької, виробничої та комерційної діяльності. У такому випадку 

групування підприємств за галузевою ознакою втрачає будь-який сенс. 

Третій тип підприємств - комбіновані. Вони є в хімічній, текстильній, 

металургійній галузях і в сільському господарстві. Наприклад, у текстильній 

промисловості практикують на одному і тому самому підприємстві 

виробництво ниток, а з них - пряжі й полотна. У металургії можуть 

виплавляти з руди чавун або сталь, а з них - прокат і різні вироби; у 

сільському господарстві - виробляти молоко, а якщо є молокопереробний цех 

- також сметану, масло" сир. Вирощуючи зернові й маючи млин, пекарню та 
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інші цехи, доцільно випікати хліб, виготовляти кондитерські та макаронні 

вироби. 

Отже, з однієї й тієї ж вихідної сировини можна виробляти різну за 

характеристикою, призначенням і технологією виготовлення продукцію. 

Тому найпоширенішим стало групування підприємств за виробничою 

потужністю. За цією ознакою всі підприємства поділяються на малі, середні 

й крупні [5]. 

Розподіляючи підприємства до тієї чи іншої групи, використовують 

переважно такі показники: 

- кількість працюючих; 

- обсяг виробленої продукції; 

- вартість основних виробничих фондів. 

Як малі, так і крупні підприємства мають позитивні й негативні риси. 

За планової економіки крупними підприємствами керувати легше, і 

виробництво в них ефективніше та стабільніше. Тривалість окупності фондів 

значно нижча, ніж на дрібних. На крупних підприємствах внаслідок 

кооперації, запровадження нової техніки і технології підвищується якість 

продукції і знижується її собівартість. На виробництво продукції у великих 

обсягах застосовується обладнання і технологія зазвичай із вищими 

економічними та технологічними показниками, ніж на виробництво дрібних 

партій. Наприклад, будівництво цеху з переробки молока, потужністю 50 т на 

добу, невигідне для агрофірми, яка має щоденно виробництво молока 5-7 т. 

Такий цех буде приносити збитки з першого ж дня його роботи, оскільки 

витрати на амортизацію, ремонт та обслуговування зберігаються в повному 

обсязі відносно балансової вартості, а використання потужності становить 

лише 10-12%. Отже, високопродуктивна нова техніка для малих підприємств 

невигідна та й недоступна [17]. 

Водночас малі підприємства легко реагують на запити ринку і здатні 

виробляти продукт, за якістю не гірший від виробленого на крупному 

підприємстві, але зроблений швидше, їх виробництво мобільніше і більше 
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наражається на ризик. Так, фермерові доступніше виконати замовлення 

кондитерської фірми на мак, аніж агрофірмі, де масштаби и обсяги 

виробництва продукції, на якій вона спеціалізується, є потужними (виробляє 

велику кількість цукрових буряків, соняшнику, овочів). 

Малі підприємства можуть бути не лише конкурентами, а й 

партнерами. Крупні підприємства, наприклад, забезпечуватимуть малі 

підприємства технологією і технічною документацією для виробництва 

певного виду продукції. Скажімо, агрофірма, що має цех з переробки овочів, 

може укладати угоди з фермерами на виробництво спецій. Це вигідно обом 

підприємствам: крупній агрофірмі недоцільно налагоджувати в себе 

дрібносерійне виробництво, а фермер отримує постійні замовлення і має 

підтримку крупної фірми. 

За сферою діяльності існують такі підприємства: 

- матеріального виробництва (це здебільшого промислові й 

сільськогосподарські, будівельні підприємства та інше); 

- нематеріального виробництва, які надають послуги - від ремонту 

побутової техніки до послуг охорони здоров'я, освіти, культури; 

- посередницькі, завдання яких - налагодити взаємовигідні контакти 

між виробниками і споживачами, продавцями та покупцями; посередництво 

скорочує сукупні витрати, зменшує затрати споживачів на пошук необхідних 

товарів і створює замкнутий цикл відносин між виробником і споживачем; 

- сфери обслуговування, стан якої, обсяг наданих і спожитих нею 

послуг належить до важливих характеристик рівня та якості життя 

населення; у розвинутих країнах у цій сфері суспільного виробництва 

зайнято більшість економічно активного населення. 

Одним з найперспективніших напрямків створення конкурентного 

середовища в умовах ринкової економіки є розвиток малого 

підприємництва. Мале підприємництво - це самостійна, систематична, ініціа-

тивна господарська діяльність малих підприємств та громадян підприємців 
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(фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання 

прибутку. 

Історія розвитку малого підприємництва в Україні свідчить, що за 

певний період відбулися  значні зміни в кількісному та якісному складі 

підприємницьких структур, в економічних і правових умовах, державній 

політиці розвитку малого та середнього бізнесу. 

Роль і місце малого підприємництва в національній економіці 

найкраще виявляються в притаманних йому функціях. До функцій малого 

підприємництва слід віднести: формування конкурентного 

середовища; можливість оперативно реагувати на зміни кон'юнктури ринку, 

що надає ринковій економіці необхідної гнучкості; вирішення проблеми 

зайнятості.  

Крім того, важливою функцією малого підприємництва є пом'якшення 

соціальної напруги і демократизації ринкових відносин, бо саме воно є 

фундаментальною основою формування середнього класу, тому виконує 

функцію послаблення притаманної ринковій економіці тенденції до 

соціальної диференціації та розширення соціальної бази реформ, що 

здійснюються на даному етапі [43].  

В сучасних умовах господарювання регулювання діяльності  малого 

підприємництва має здійснюватися в межах державної політики підтримки 

таких підприємств. Вивчення проблем розвитку малого підприємництва має 

важливе значення, оскільки  саме малому бізнесу держава не 

приділяє  належної уваги  та підтримки. 

В сьогоденні мале підприємництво  не має яких-небудь істотних 

переваг в кредитно-фінансовій системі, в митному захисті, відчуває значні 

перешкоди в розвитку бізнесу. Тому для таких підприємств невигідна будь-

яка підприємницька діяльність в сфері виробництва і він намагається 

затвердитися в торгівлі та в сфері посередництва.  

Серед різних видів підприємств, які виділяють за кількісними 

показниками (малі, середні та великі), найбільшу роль у розвитку 
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підприємництва, його основних функцій, передусім особистісної, відіграють 

малі підприємства. Вони сприяють створенню значної частки робочих місць, 

впровадженню певної кількості досягнень науково-технічного прогресу у 

виробництво тощо. Водночас малі підприємства мають і низку істотних 

недоліків. З огляду на позитивні риси малого підприємництва держава 

повинна надавати йому всебічну підтримку. [20] 

Розвиток малого підприємництва не розглядається як самоціль, але як 

інструментарій, при вмілому застосуванні якого у трансформацію 

економічної системи залучається населення, і цей процес протікає без зайвих 

соціальних тягарів для населення. Крім того, мале підприємництво є базовою 

ланкою ринкової економіки. Підприємницька ініціатива, орієнтуючись на 

споживача, завжди спрямовується туди, де виникає незадоволений попит, і 

залишає ті сфери, котрі перестають відповідати запитам ринку. Таким чином, 

формується і підтримуються оптимальні господарські пропорції [29]. 

Основними кількісними критеріями зарахування підприємств до 

категорії малих є чисельність зайнятих на них працівників, обсяг валової 

виручки, обсяг податку, балансова вартість активів тощо. Як самостійний і 

незамінний елемент ринкової економіки мале підприємництво сприяє 

структурній перебудові економіки, зміцненню економічної бази регіонів, 

збільшує загальні обсяги виробництва та роздрібного товарообігу, створює 

сприятливе середовище для розвитку конкуренції, забезпечує зайнятість 

значної частини населення, стимулює впровадження досягнень науково-

технічного прогресу. 

За рахунок мобільності, гнучкості, інноваційного підходу малі 

підприємства спроможні швидко пристосуватись до змін споживчого попиту, 

знайти свою ринкову нішу, оперативно здійснювати виробництво нової 

продукції малими партіями. Вони мають невисокі експлуатаційні витрати, 

створюють раціональну структуру організації та управління, проводять 

постійний пошук нетрадиційних рішень і нових засобів дій, 

характеризуються ініціативністю та підприємливістю [44]. 
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Роль і місце малих підприємств визначається наступними чином: це 

особливий тип підприємницької діяльності, який формується на базі 

дрібнотоварного виробництва, характеризується високою мобільністю, 

динамічністю й гнучкістю та стимулює структурну перебудову економіки, 

створює додаткові робочі місця, формує нову соціальну верству підприємців-

власників, послаблює монополізм та сприяє розвитку інноваційних процесів. 

Мале підприємництво є одним з провідних секторів ринкової 

економіки. Проте загальна економічна та соціальна роль малого 

підприємництва можлива лише за умови всебічної підтримки цього сектору 

економіки державою. [45] 

У невеликій кількості малі підприємства функціонують у сфері науки, 

транспорту та зв'язку, охорони здоров'я, фінансово-кредитній діяльності, у 

сфері культури і мистецтва, у сільському господарстві, освіти та ряді інших 

галузей економіки. Таким чином, накопичений приватний або пайовий 

капітал спрямовується переважно не у виробничу сферу, а на ринок 

торговельно-посередницьких послуг, де швидше і без значних витрат можна 

одержати великі прибутки. [57] 

В Україні більше половини загальної кількості діючих малих 

підприємств (52 %) працює у сфері торгівлі, громадського харчування, 

матеріально-технічного забезпечення і збуту, 14 % - у промисловості, 10% - у 

будівництві, 5 % - у сфері побутового обслуговування.  

Формується інфраструктура підприємництва, яка стимулює початківців 

створювати власну справу, забезпечує більш сприятливе бізнес-середовище 

для вже діючих господарюючих суб'єктів. 

В усіх розвинутих країнах світу кількісно переважають малі 

підприємства. В окремих державах до них відносять різні за величиною 

підприємства (у США та країнах Європейського Союзу-підприємства з 

кількістю працівників до 500 осіб, в Україні у промисловості та будівництві - 

до 200, а в інших галузях сфери матеріального виробництва - до 50 осіб). 
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Серед розвинутих країн найбільша кількість малих підприємств 

зосереджена в США, Японії, Італії. З погляду структури народного 

господарства такі підприємства переважають у сфері послуг, роздрібної 

торгівлі, сільському господарстві. В Україні найбільша кількість малих 

підприємств сконцентрована у торгівлі та громадському харчуванні, 

промисловості, будівництві, транспорті та зв'язку, сільському господарстві. 

[63] 

Невідповідність між величезною кількістю малих підприємств, 

чисельністю зайнятих на них працівників, з одного боку, та відносно 

незначною величиною валового доходу, внеску у створення товарів і послуг - 

з іншого, пояснюється такими чинниками: 

 нижчою продуктивністю праці на таких підприємствах (порівняно 

з крупними); 

 неспроможністю впроваджувати новітні вагомі досягнення науки і 

техніки; 

 промонополістичною політикою ножиць цін (завищених на товари 

і послуги крупних підприємств та занижених на створювані блага в 

малих підприємствах); 

 вищими відсотками на отримувані кредити; 

 певною мірою дискримінаційними контрактними відносинами 

значної кількості малих підприємств з гігантськими компаніями; 

 намаганням багатьох людей, які не мають підприємницького хисту, 

створювати нові підприємства; відсутністю належного досвіду в 

управлінні ними тих осіб, які мають такий хист. 

Своєрідний "ренесанс" малого бізнесу почався з розгортанням 

науково-технічного прогресу, яка посилює процес спеціалізації, 

кооперування виробництва, формує великий попит на вузькоспеціалізовану 

продукцію, на інтелектуальні види продукції - нові ідеї, "ноу-хау", роль 

малих підприємств як експериментаторів тощо. Тому не випадково широкого 
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розвитку набули ризикові (або венчурні) підприємства, які працюють над 

втіленням у виробництво певної ідеї чи проекту, беручи на себе ризик 

нововведень тощо. Так, кожна п'ята новинка науки і техніки, швидко 

впроваджена крупними компаніями розвинутих країн, запозичена у 

невеликих фірм і дає високий комерційний ефект. [56] 

Якщо розвитку малих підприємств властиві зазначені вище негативні 

тенденції, то цілком логічно виникає запитання, яким чином вони не лише 

виживають, а й кількісно зростають? Це пояснюється такими особливостями 

цих підприємств: 

- вища інтенсивність праці, в тому числі за рахунок подовження 

робочого дня; 

- нижча заробітна плата; 

- економія на техніці безпеки, умовах праці; 

- нижча організованість та самосвідомість найманих працівників, 

що, в свою чергу, пояснюється відсутністю профспілок і сприяє 

додатковій експлуатації. 

Незважаючи на це, у США із приблизно 600 тис. нових підприємств 

щорічно розорюється понад 400 тис. Високий ступінь збанкрутіння малих 

підприємств має місце і в інших країнах [45]. Важливим фактором ставлення 

суспільства до малого підприємництва є ступінь співпадіння групових 

економічних інтересів соціально значущих прошарків регіону. Об'єктивним є 

те, що ставлення до суб'єктів малого підприємництва залежить від реальних 

можливостей бізнесу задовольняти очевидні економічні інтереси основних 

соціально значущих груп. Населення в цілому зацікавлене в зростанні рівня 

та якості життя в тому числі за рахунок отримання в секторі можливостей 

бізнесу самостійних (безпосередньо незалежних від стану регіонального 

бюджету) джерел доходів (наприклад, в якості індивідуальних підприємців, 

власників малих підприємств чи в якості найманого персоналу). Збільшення 

доходів дозволяє розширити платоспроможний споживчий попит та 

раціоналізувати структури витрат населення на накопичення (для 
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заощаджень і для фінансування інвестицій в тому числі розвиток власного 

бізнесу) та на споживання (включаючи придбання продукції та послуг, що 

пропонуються на ринку суб’єктів малого підприємнцитва [20].  

Очевидним груповим інтересом суб'єктів можливостей бізнесу є 

дотримання високих темпів росту і розширення структур платоспроможного 

попиту на свою продукцію та послуг, переважно з боку населення конкретної 

території чи споживачів конкретних підприємств (галузей), також 

справедлива конкуренція у відповідному секторі ринку при наявності 

розвинутої ринкової інфраструктури (консалтинг, ділова інформація, 

позичковий капітал для інвестицій, транспорт, зв'язок, комунікації тощо). 

Водночас збільшення господарюючих суб'єктів веде до перерозподілу та 

пропорційного зменшення витрат на створення і підтримку загально-

ринкової інфраструктури. 

Великий корпоративний бізнес зацікавлений у співпраці з малим 

бізнесом для зменшення власного інвестиційного ризику в конкурентній 

боротьбі за нові "споживчі ніші" на ринку. Інтересом суб'єктів регіональної 

та муніципальної влади наданому етапі є надходження до відповідних 

бюджетів (податкові платежі і збір від можливостей бізнесу), зниження 

"соціального навантаження на витрати державного бюджету (бідність, 

безробіття тощо), а також позабюджетне фінансування створення 

муніципальної та регіональної інфраструктури і задоволення потреб жителів 

без використання бюджетних засобівМале підприємництво є одним з 

найбільш ефективних засобів муніципальної та регіональної влади у 

проведенні соціально-економічної політики. [58] 

Ефективність малого бізнесу як засобу пояснюється наступним: 

- Нормативно-правова база дозволяє більш гнучко впливати на 

мале підприємництво, ніж на великі підприємства, особливо на 

рівні суб'єкта чи муніципалітету: спрощена система 

оподаткування, єдиний податок на тимчасовий дохід та інші 
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механізми впливу що регулюються регіональними і місцевими 

нормативними актами. 

- Мале підприємництво швидше відповідають на вплив та зміни 

середовища функціонування. 

- Малі підприємства реагують на самі незначні зміни, практично 

відсутній поріг чутливості: незначні стимулювання не 

зацікавлять велике підприємство, а серед малого 

підприємництва знайдеться хто-небудь, для кого дана 

можливість буде суттєвою. 

- Адаптаційні можливості малого підприємництва вищі, вони 

заповнюють більш мілкі ніші ринку, що дозволяє здійснювати 

більш вузькі адресні впливи. 

- Малі підприємства розподілені територіально більш рівномірно: 

великі підприємства на невеликій території не формують свого 

галузевого спектру, в той час коли діапазон видів діяльності 

малого підприємництва значно ширший [25]. 

Однак сприятливий розвиток малого бізнесу ускладнений існуванням 

багатьох проблем, малі підприємства найбільш гостро зазнають труднощів, 

характерних для перехідного періоду. 

До факторів тримання росту малого підприємництва в країнах СНД 

можна віднести нестабільність законодавства, ускладненість системи 

оподаткування, причому ці спільні для будь-якого типу бізнесу проблеми в 

малому підприємництві є особливо гострими, тому що витрати на 

адміністрування малого бізнесу не відповідають масштабам діяльності. 

До специфічних регіональних проблем функціонування малих 

підприємств відносяться відсутність повної і достовірної інформації про стан 

і кон'юнктуру ринку; нерозвиненість системи інформаційних і освітній 

послуг; недоброзичливе ставлення з боку переважної маси жителів області і 

суб'єктів влади, несформованість стратегічних підходів до розвитку 

соціально-економічного комплексу регіону. Ці фактори поряд з низькою 
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забезпеченістю ресурсами та інфляцією призводять до розвитку малого 

бізнесу, перш за все у невиробничій сфері, що орієнтується головним чином 

на закупівлю, перерозподіл та обслуговування чужого (в т.ч. імпортного) 

товару. Невідповідність параметрів результативності і ефективності даного 

сектору економіки свідчить про необхідність формування ефективної, 

активної і відповідальної регіональної політики у сфері малого 

підприємництва. 

В усіх розвинутих країнах світу кількісно переважають малі 

підприємства. В окремих державах до них відносять різні за величиною 

підприємства (у США та країнах Європейського Союзу - підприємства з 

кількістю працівників до 500 осіб, в Україні у промисловості та будівництві - 

до 200, а в інших галузях сфери матеріального виробництва - до 50 осіб). [64] 

В ринковій економіці найважливіше місце займають малі 

підприємства, які протистоять монополіям і слугують економічним фактором 

втримання зростання цін і насичення ринку товарами та послугами. Діючим 

законодавством в якості основного критерію для віднесення підприємства до 

категорії малого передбачені тільки обсяги його господарського обороту і 

максимальні розміри чисельності робітників по укрупненим групам галузей. 

Мале підприємство - це не просто невелике за чисельністю і обсягу 

продукції виробництво, а зовсім нова структура, що набуває розвитку в 

нашій економіці, здатна надати широку свободу вибору і додаткові робочі 

місця, забезпечити швидку окупність витрат, оперативно реагувати на зміну 

споживацького попиту. Малі підприємства сприяють подоланню галузевого і 

регіонального монополізма, розширенню конкуренції, впровадженню 

досягнень науково-технічного прогресу, підвищенню експортного потенціалу 

країни, значному зміцненню економічної бази країни [28]. 

Законодавство України надає широкі права щодо створення малих 

підприємств. Так, засновниками їх можуть бути орендні, колективні, спільні 

підприємства, кооперативи, акціонерні товариства та інші підприємства й 

організації, а також громадяни, члени сімей, інші особи, що спільно ведуть 
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трудове господарство. У зв'язку з цим будь-яке створене мале підприємство, 

зберігаючи пріоритет свого засновника, є відповідно і державним, 

колективним, приватним. Діяльність кожного з них регулюється діючим 

законодавством. 

Отже, малі підприємства - це не якийсь конкретний тип підприємств, а 

частина наявних, виділена тільки за критерієм їхнього розміру й наділена 

додатковими правами та пільгами. 

Виробничо-господарська діяльність малих підприємств має ряд 

переваг: 

- динамічність організаційної форми здатна в залежності від зміни 

потреб виробництва оперативно перелаштовувати його на нові технології і 

продукцію; 

- готовність до комерційного ризику з метою завоювання ринку в 

умовах конкуренції; 

- більш високий рівень залежності від кінцевого результату праці 

робітників малого підприємства, відносним зниженням вартості готової 

продукції за рахунок скорочення витрат виробництва; 

- оперативність та ефективність управління підприємством [30]. 

Малі підприємства створюються в будь-яких умовах, не зважаючи на 

економічні спади, інфляцію, високу платню за кредит, відсутність необхідної 

інфраструктури, невизначеність майбутнього і високий ступінь ризику; вони 

не потребують значного фінансування та особливих зусиль з боку держави 

для свого розвитку, але вносять неоціненний внесок у вирішення проблем 

перехідної економіки, проблем трансформаційного, економічного та 

соціально-психологічного характеру. Розглянемо ці проблеми більш 

детальніше. 

У вирішенні трансформаційних проблем перехідної економіки мале 

підприємництво відіграє роль середовища, що створює сприятливі умови 

налагодження дії ринкових механізмів, які поступово повинні замінити 
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механізми державного регулювання економіки, звести їх дію до необхідного 

мінімуму. Тобто сектор малого підприємництва є: 

- середовищем первинного накопичення капіталу та необхідного 

досвіду для організації більш крупної справи (бо, як відомо, такі величезні за 

розміром всесвітньо відомі фірми, як «Сааб», «Вольво», «Сканія» та інші, 

починали свою діяльність з однієї людини); 

- середовищем, в якому проходять випробування на ефективність нові 

науково-технічні розробки, способи організації виробництва, збуту, стилі 

управління; 

- середовищем, у якому за допомогою механізму конкуренції 

підприємці-початківці проходять «природний відбір», що стає причиною 

банкрутства основної маси новостворених підприємств, виживання та 

зростання сильніших підприємств; 

- середовищем, у якому відбувається формування «середнього класу» 

- необхідної умови подальшого проведення трансформаційних процесів. 

Тобто, саме здатність цього сектора до ринкоутворення висуває 

завдання його становлення (відродження) та розвитку до розряду 

приорітетних заходів реформування економіки України [33]. 

Крім того, за участю сектору малого підприємництва може бути 

прискорено не тільки розгортання ринкової трансформації суспільства, але й 

трансформація самого виробництва, удосконалення асортименту та якості 

продукції внаслідок активізації науково-технічного прогресу в країні. Значна 

роль сектору малого підприємництва у сфері науково-технічного прогресу 

неодноразово підтверджена на практиці. Як свідчить статистика, 95% 

радикальних технологічних новацій після другої світової війни створені у 

цьому секторі. Такі революційні нововведення, як антибіотики, інсулін, 

пестіциди, кондиціонери, кисневі конвертери, кінескопи, електронні лампи, 

целофан, кулькові ручки, фотокамери «Полароід», мікрокомп'ютери, 

автоприводи, ксерокси та ін., були розроблені та вперше впроваджені у 

виробництво малими фірмами. Фахівцями підраховано, що ефективність 
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науково-технічних пошуків малого підприємництва в цілому по національній 

промисловості розвинутих країн на 43% вище, ніж у великих компаній. Такі 

успіхи пов'язані перш за все зі сприятливою атмосферою, яка властива 

невеликим підприємствам: свобода пошуку, заохочування ініціативи, 

відсутність бюрократизму у вирішенні питань, готовність до ризику, швидка 

перевірка на практиці запропонованих оригінальних рішень. 

У вирішенні виробничо-економічних проблем перехідної економіки 

мале підприємництво є, по-перше, товаровиробником, що спроможний 

припинити падіння виробництва в країні, сприяти його зростанню, вирішити 

товарну проблему з урахуванням особливостей вимог споживача, підняти 

конкурентоспроможність національної продукції в країні. Як відомо, масове 

стандартне виробництво продукції для споживчого ринку відходить у 

минуле, все більш значне місце займає виготовлення товарів та послуг 

невеликими серіями, які спрямовані на вдоволення попиту окремих груп 

населення, що виокремлюються на підставі цілого комплексу критеріїв: рівня 

доходу потенційних покупців, віку, статі, уподобань, схильностей, місця 

проживання, професійного та соціального статусу та ін. В США обсяги 

виробництва продукції такого плану, що спрямована на задовільнення 

індивідуалізованого попиту та виготовляється у кількості від 50 до 300 

виробів, складають біля 80% обсягу промислового виробництва. Аналогічна 

ситуація спостерігається у країнах Західної Європи та у Японії. Тобто на 

сучасному етапі узкоспеціалізоване невелике виробництво, яке властиве 

малому підприємництву, є прибутковим для виробника та користним для 

суспільства [35]. 

По - друге, мале підприємництво як виробник може стати у пригоді 

великому підприємництву, якщо візьме на себе виконання функцій, що не 

відповідають провідній спеціалізації великих компаній: заготівельне та 

допоміжне виробництво, ремонтне обслуговування, адаптація продукції до 

місцевого ринку, збутова діяльність та інше. В багатьох розвинутих країнах 

на великих підприємствах непрофільні виробництва виключені з 
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технологічних процесів та передані невеликим субпідрядним фірмам. Так, у 

США та Західній Європі ступінь залежності виробництва великого 

підприємства від невеликих партнерів-субпідрядчиків складає 50-60%, а в 

Японії - 70-80%. [63] 

По-третє, у вирішенні економічних проблем країни сектор малого 

підприємництва є універсальним утілізатором, що спроможний вирішити 

проблему найбільш повного та ефективного використання обмежених 

матеріальних, капітальних, фінансових, кадрових ресурсів, додатково 

втягуючи в обіг узколокальні розрізнені ресурси, використання яких у 

масштабах великих структур ускладнене або неможливе, тобто: 

- локальні сировинні ресурси; 

- відходи великих підприємств; 

- робоча сила, що не знаходить застосування у великих підприємствах 

(у тому числі підлітки, студенти, домогосподарки, інваліди, пенсіонери); 

- накопичення окремих громадян, які не мають схильності до 

вкладення коштів у цінні папери, але можуть їх використати для заснування 

та розвитку власної справи та ін. [38]. 

У цьому ж ракурсі сектор малого підприємництва може зіграти значну 

роль у звільненні держави від необхідності утримання на бюджеті 

низькорентабельних та збиткових підприємств шляхом оренди або викупу 

(цілком чи частково) їх майна і перетворенні їх потужностей на прибуткові та 

потрібні суспільству. 

Тобто у вирішенні виробничо-економічних проблем суспільства 

масив підприємництва можна порівняти з рідиною в сосуді: сосудом 

виступає велике підприємництво, яке задає форму, визначає своєрідний 

рельєф економіки, а рідиною виступає мале підприємництво, яке 

максимально використовує можливості цієї форми, м'яко згладжуючи гострі 

кути та не припускаючи пустих місць навіть у самих важкодоступних кутках 

рельєфу. 
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У вирішенні фінансово-економічних проблем держави сектор малого 

підприємництва, як правило, виступає значним платником податків. Це є 

загальновизнаним у відношенні до розвинутих країн і справедливим 

стосовно перехідних економік. Мале підприємництво активно сприяє також 

вирішенню проблеми дефіциту державного бюджету і надає можливість 

державі розробляти і фінансувати свої трансформаційні, економічні, 

соціальні програми та проекти. 

У вирішенні соціально-психологічних проблем перехідної економіки 

сектор малого підприємництва є перш за все, роботодавцем, який 

спроможний значно пом'якшити проблему безробіття, головним чином через: 

- зусилля самих безробітних, водночас сприяючи вирішення проблем 

психологічної адаптації населення до нових умов, 

- забезпечення припустимого рівня життя, 

-запобігання небажаних соціально-політичних наслідків 

реформування економіки. 

Крім того, мале підприємництво дає змогу населенню, у тому числі 

молодим фахівцям спробувати себе у ролі власника та керівника 

підприємства, реалізувати свій потенціал у нових умовах господарювання. 

Таким чином, у вирішенні соціально-психологічних проблем 

перехідного періоду сектор малого підприємництва виступає у ролях 

«інстанції останньої надії» для безробітного або для людини, що не в змозі 

реалізувати себе у рамках великих підприємств, «полігона» для 

випробування підприємницької спроможності та організаторського хисту, 

«амортизатора» негативного ставлення основної маси населення до 

результатів реформування економіки[23]. Вагомого значення для економіки 

України в сучасних умовах набуває розвиток підприємництва як важливе 

джерело економічного зростання суспільства, за рівнем розвитку якого 

можна зробити висновок про масштаби і якість ринкових відносин, про 

ефективність виробництва в цілому. Із зміною соціально-економічних 

факторів і потреб суспільства,  розвитком продуктивних сил критично 
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переоцінювались погляди щодо суті і значення підприємництва. Аналіз 

історичного досвіду становлення і розвитку підприємництва доводить, що 

воно є соціально-економічною основою ринкової економіки, необхідною і 

достатньою умовою для її виникнення і  розвитку [40]. 

Основною проблемою малого підприємництва 

залишається  забезпечення фінансовими ресурсами. Для фінансової 

структури малого підприємства характерні: дефіцит власних засобів у 

структурі  фінансових ресурсів підприємства, обмежений доступ до кредитів, 

нерегулярність інвестицій. Ці фактори сьогодні усугубляється наявними 

кризовими явищами в економіці і особливо в банківській системі. [66] 

До причин неефективності державної підтримки малого 

підприємництва в Україні слід віднести: недосконалість програм розвитку та 

підтримки підприємництва, зумовлена нестачею ресурсів, невідповідність 

механізмів підтримки підприємництва і не врахування реального стану 

підприємницького середовища, нерозвиненість інфраструктури тощо [72]. 

 

 

1.3 Основні принципи та інструменти менеджменту в малому 

бізнесі 

Як свідчать статистичні дані по Україні та по регіонах, сучасний стан 

розвитку малого підприємництва не відповідає можливостям і потребам 

української економіки. Переважна орієнтація малого бізнесу  на швидко 

прибуткові сфери торгівлі та посередництва пояснюється тим, що малі 

підприємства розвиваються в Україні на фоні несприятливого інвестиційного 

клімату, який робить невигідним довгострокові виробничі 

капіталовкладення. Зрозуміло, що підприємці будуть займатись 

підприємницькою діяльністю в тих галузях, де менший ризик і можливість 

отримувати вищі прибутки. [81] 

Ефективність функціонування малих підприємств, підвищення їх 

конкурентоспроможності, темпи їх розвитку значною мірою визначаються 
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рівнем управління фінансовими ресурсами. Тому одним із найважливіших 

напрямків фінансової політики цих підприємств на сучасному етапі є 

формування стратегії формування фінансових ресурсів, яка повинна бути 

спрямована на забезпечення зростання прибутку, мінімізацію фінансових 

ризиків, забезпечення необхідної ліквідності. Вирішення цих питань у період 

розвитку ринкових відносин є однією із важливих умов діяльності малих 

підприємств, досягнення стійкого і збалансованого їх розвитку. Незначні 

обсяги прибутку і амортизаційних відрахувань не дають змоги малим 

підприємствам проводити активну інвестиційну політику, не створюють 

відповідних фінансових умов економічного розвитку підприємств, 

обумовлюють необхідність значної мобілізації фінансових ресурсів за 

рахунок зовнішніх джерел фінансування з метою забезпечення економічного 

розвитку малих підприємств. [82] 

Дослідження фінансових ресурсів як об’єкта фінансового управління 

доцільно здійснювати з двох позицій: за джерелами їх формування та за 

напрямками використання. Тобто менеджмент фінансових ресурсів на 

підприємстві заключається у безперервному взаємозв’язку процесів їх 

формування і використання [50]. 

За оцінкою спеціалістів, в Україні налічується на сьогоднішній день 

близько 100 тис. малих підприємств і 900 тис. господарських суб'єктів, яких у 

відповідності з міжнародними критеріями, можна зарахувати до сектору 

малого бізнесу. В цьому секторі економіки зайнято приблизно 2,5 млн. 

чоловік, що становить тільки близько 10% зайнятого населення. Виходячи з 

цих результатів і порівнюючи їх із світовими, можна сказати, що Україна 

потребує 3-4 разового збільшення кількості малих підприємств. Законодавчо 

визначена потенціальна можливість створення малих підприємств в Україні у 

вигляді індивідуального, сімейного, приватного та іноземного підприємств. 

Мале підприємництво - це самостійна, систематична діяльність малих 

підприємств та громадян-підприємців на власний ризик з метою реалізації 

економічного інтересу - отримання прибутку (підприємницького доходу). 
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При визначенні поняття "мале підприємництво" слід враховувати не стільки 

кількісні показники, скільки якісну характеристику, зокрема єдність права 

власності та безпосереднього управління підприємством, повну 

відповідальність за результати господарювання тощо. 

Діяльність малих підприємств базується на таких принципах: 

- добровільність утворення; 

- самоуправління; 

- самофінансування; 

- відповідальність за результати господарської діяльності. 

Для України існують два основних шляхи формування малих 

підприємств:  

1) корпоратизація і приватизація державних підприємств; 

 2) створення нових підприємств. 

 Основний шлях - перший, оскільки для створення нових підприємств 

бракує коштів, ресурсів, кадрів. 

Малі підприємства є одним з дійових засобів розв'язання 

першочергових соціально-економічних проблем. Серед них можна назвати: 

прискорення структурної перебудови економіки, забезпечення насиченості 

ринку товарами і послугами, створення конкурентного середовища, 

створення нових робочих місць шляхом самозайнятості, забезпечення 

ефективного використання місцевих сировинних ресурсів та багато інших 

[53]. 

Доцільність створення малих підприємств зумовлена основними 

їхніми перевагами: 

1. Низькі витрати на управління. Малі підприємства є тією частиною 

економіки, де найбільш послідовно проводиться принцип господарської 

самостійності і самоврядування, освоюються найрадикальніші шляхи 

активізації трудової діяльності трудового колективу. На таких підприємствах 

набуває поширення поєднання професій і посад. Це зумовлюється 

необхідністю у ряді випадків взаємозмінювання у процесі виробництва, що у 
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свою чергу сприяє кращому використанню робочого часу, вдосконаленню 

професійних навичок, загальному розвитку людини. [72] 

2. Малий бізнес сприяє розвитку науки, технічному прогресу. Висока 

ефективність малого бізнесу у створенні нової техніки і технології 

досягається завдяки мобільності управління такими фірмами, швидкості 

прийняття рішень, концентрації зусиль на одному напрямі, залученню 

висококваліфікованих спеціалістів, фінансовій підтримці великих фірм, які 

сподіваються використати результати малого бізнесу. [55] 

3. Не потребують великого стартового капіталу, тому негайно 

розпочинають виробництво, заповнюючи збіднілий ринок, забезпечують 

додатковими доходами значну частину населення і розширюють кількість 

нових робочих місць. 

4. Висока оборотність ресурсів. 

5. Підприємця спонукає найбільш сильний варіант мотивації до праці. 

В його основі лежить найбільша серед усіх верств економічно активного 

населення - матеріальна зацікавленість у результатах своєї діяльності, 

оскільки він несе повну відповідальність за дані результати. Причому її 

повнота вимірюється для нього втратою власності і всього, що з нею 

пов'язане. Крах, банкрутство - з одного боку, успіх і примноження статків - з 

іншого. 

6. Швидше реагує на потреби споживача. Швидке перелагодження 

виробництва для випуску нової продукції (в основному товари народного 

споживання і надання послуг) [54]. 

Разом з тим слід відзначити і недоліки функціонування малих 

підприємств. 

1. Малі підприємницькі структури є досить нестійкими. Статистичні 

дослідження проведені в США та інших західних країнах, свідчать, що з 100 

фірм, які розпочинають діяльність одночасно, у перший рік свого існування 

зазнають невдачі 20, в другий - 17; на кінець третього року продовжують 
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функціонувати близько половини фірм, а на кінець п'ятого тільки 33%. Ще 

більш нестійкими є малі підприємства України. 

2. Великий комерційний ризик, пов'язаний із залученням особистих 

коштів. 

3. Розвиток економіки будь-якої держави характеризується 

циклічністю. Періоди економічного зростання змінюються періодами спаду 

ділової активності та депресією. У зв'язку з тим, що малий бізнес значно 

чутливіший до економічних коливань, ніж великий, його розвиток залежить 

від загальної макроекономічної стабільності в державі, стану її економіки, 

рівня стабільності економічно, кон'юнктури. Як показує світовий досвід, на 

стадії економічного спаду, в умовах економічної кризи частка малих 

підприємств, що банкрутують у 2-5 разів більша, ніж великих. Названі 

фактори впливають також і на кількість новостворених підприємств. [87] 

4. Функціонування малих підприємств значною мірою залежить і від 

рівня інфляції. Високі темпи інфляції є причиною для серйозних проблем у 

будь-якому бізнесі. Особливо згубно вони впливають на розвиток малих 

підприємств, оскільки розрив у цінах на час придбання сировини та реалізації 

продукції спричиняє для них значні фінансові труднощі. 

5. В малих підприємствах більш низька продуктивність праці і 

прихована інтенсифікація за рахунок використання сімейної праці, досить 

слабка сприйнятливість малих підприємств до найновіших досягнень 

науково-технічного прогресу. [85] 

Однак слід відзначити, що поки що розвиток бізнесу в Україні 

стримується внаслідок: 

- дефіциту виробничих площ і приміщень; 

- складностей в одержанні кредитів та нерозвиненості системи 

гарантій і страхування діяльності малих підприємств; 

- нестачі кваліфікованих кадрів, здатних працювати в умовах ринку; 
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- відсутності розгалуженої мережі організаційних і управлінських 

організацій, які надають малим підприємствам різного роду послуги на 

комерційній основі; 

- причин бюрократичного характеру, що примушує засновників 

підприємств оббивати пороги численних інстанцій для збору підписів. [89] 

Підтримка малого підприємництва - один з основних напрямів 

економічної політики урядів розвинутих країн світу, оскільки малий бізнес 

не тільки виступає фактором економічного розвитку, а й сприяє соціально-

політичній стабілізації суспільства. З часом саме малий бізнес стане 

провідним фактором економічних перетворень перехідних економік, і не 

треба буде доводити, що підтримка малого бізнесу є вигідною не тільки 

малим підприємствам, але й усій економіці, суспільству в цілому. [94] 

 В Україні управління також є слабкою ланкою, особливо на 

підприємствах, які представлені у секторі малого бізнесу. Дослідження 

довели, що тільки кожен п'ятий менеджер малого підприємства аналізує 

фінансові результати діяльності, третина з них - щотижня, 42% - раз на 

місяць. 

  Відповідно до Закону України «Про державну підтримку малого 

підприємництва», малим підприємством є юридична особа, суб'єкт 

підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми й форми 

власності, у яких середня чисельність працюючих за звітний період 

(календарний рік) не перевищує 50 чоловік і обсяг річного валового доходу 

не перевищує 500 тис. євро. [3] 

 Мале підприємство від великого відрізняється за цілями і завданнями, 

які воно здатне вирішувати. Малі підприємства реалізують підприємницький 

інтерес й ініціативу власника, який найчастіше є і керівником, і генератором 

ідей, і фінансовим керуючим. Відповідно, більшість рішень з діяльності 

даного підприємства ґрунтуються на авторитетній думці власника-керівника. 

На малих підприємствах відбуваються ті ж управлінські процеси, що й 

на великих. Але управління малими підприємствами має свої особливості, які 
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пов'язані з малим масштабом діяльності, що обумовлює недосконалість 

організаційної структури й відсутність чіткого поділу праці. Системам 

управління малих підприємств характерні гнучка організаційна структура, 

тимчасове закріплення завдань і робіт за виконавцями, перевага го-

ризонтальних зв'язків, мінімальне використання формальних правил і проце-

дур, готовність до змін, групова динаміка, самоконтроль і контроль з боку 

колег. 

 Свої особливості на малому підприємстві має мотивація, оскільки, як 

правило, на таких підприємствах працюють люди творчі й ініціативні. Це 

припущення Ю. Бусек ґрунтував надослідженнях Д. Мак-Клеланда, який 

вважав, що люди гостріше всього відчувають три потреби - влади, успіху, 

причетності. 

 Специфікою комунікацій на малих підприємствах є перевага усного 

вербального спілкування, при цьому процес передачі інформації через 

спрощену ієрархію стосунків проходить більш швидко, ніж у великих 

організаціях [52]. 

 На більшості малих підприємств відсутній плановій відділ, функції 

планування виконує керівник, тому часто плани документально не 

відображаються. У результаті цього про розмір планових показників 

персонал може тільки здогадуватися. Це призводить до негативних наслідків: 

по-перше, для досягнення успіху кожний працівник повинен мати чітку уяву 

про цілі підприємства та про свій особистий внесок у їх досягнення. По-

друге, керівник не має змоги ефективно виконувати інші функції управління. 

Особливістю планування на вітчизняних малих підприємствах є відсутність 

довгострокових планів. Для підвищення результативності управління малого 

підприємства доцільно використовувати методи стратегічного управління з 

урахуванням особливостей сегментованих галузей. [27] 

Для ефективного управління малим підприємством доцільно 

враховувати, що здатність до самозбереження, адаптації до зовнішніх змін 

дозволяє здійснювати його діяльність довгі роки, не боячись «морального 
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зношування», втрати працездатності й банкрутства. Кожному підприємству 

необхідно постійно модернізуватися до вимог ринку не тільки за допомогою 

виробництва конкурентоспроможних товарів, але й шляхом удосконалення 

управління. [26] 

Оскільки малі підприємства гостро сприймають вплив зовнішнього 

середовища, найважливішим елементом управління є особлива стратегія 

протидії негативному впливу, що передбачає: коректування цілей, внесення 

виправлень у систему критеріїв ефективності функціонування, обґрунтування 

й вибір нововведень. Це сприятиме постійному вдосконаленню 

організаційної структури, підвищенню кваліфікації персоналу, зниженню 

ступеня централізації. 

Одним з таких інструментів є впровадження моделі стратегічного 

управління, що дозволяє не лише правильно реагувати на зміни оточуючих 

умов, але й попереджувати їх. Оскільки діяльність МП орієнтована на 

короткостроковий період, використання такої моделі управління дозволить 

нівелювати ігнорування довгострокової перспективи і зробити підприємство 

менш вразливим до загроз середовища, що його оточує. При цьому необхідно 

відібрати та випробувати такі інструменти, використання яких не потребує 

значної та малодоступної додаткової інформації, їх алгоритм має бути 

максимально простим, а результати - давати наочну картину причинно-

наслідкових зв'язків та надавати зрозумілі загальні рекомендації подальшої 

поведінки. [25] 

Використання методів фінансово-економічного аналізу дозволяє 

встановити внутрішні сильні та слабкі сторони підприємства. При цьому 

висновки, які отримані за допомогою цієї методики, обмежені власним 

потенціалом підприємства та повністю ігнорують можливості, що їх надає 

зовнішнє середовище, Таким чином у динамічних умовах економіки, що 

розвивається, фінансово-економічний аналіз не може розглядатись як 

універсальний та достатній метод для визначення поведінки підприємства у 

довгостроковій перспективі. Разом з трім дані, які отримані за його 
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допомогою, є вихідною основою для розробки майбутньої стратегії, оскільки, 

співставляючи їх з даними про оточуюче середовище, дозволяють побачити 

чітку картину можливостей розвитку конкретного підприємства. [88] 

Оперативне планування спрямоване на досягнення проміжних цільових 

настанов тактичних планів, установлених на короткий період (як правило, до 

одного місяця). У процесі оперативного планування встановлюються 

щоденні, тижневі, подекадні й місячні завдання й здійснюється щоденна 

диспетчеризація виконання цих завдань, тобто за допомогою оперативних 

нарад здійснюються контроль і регулювання діяльності всіх працівників (або 

служб) підприємства. [60] 

В малому бізнесі немає необхідності створювати планові групи або 

служби, однак повинен бути менеджер або працівник, відповідальний за 

планову діяльність на підприємстві. По кожному напрямку планування 

розробляються типові форми, таблиці, у яких відображаються планові 

завдання на певний період, а також повинні бути виділені показники оцінки 

результатів діяльності підприємства по їхній реалізації. [70] 

У цьому випадку значну допомогу надають спеціальні прикладні 

програми, які полегшують планові розрахунки. Наприклад, використання 

програми "1С: Управління невеликою фірмою 8", яка, в останній час, по 

праву вважається основою інформаційної системи оперативного управління в 

малому бізнесі. [75] 

Організація оперативного планування на малих підприємствах, які 

пов’язані із виробництвом продукції і які діють у сфері послуг, суттє- 71 во 

відрізняється. Так, у процесі оперативного планування і управління 

виробництвом повинне бути досягнута строга взаємодія органів управління 

на всіх стадіях виробничого процесу (від одержання сировини до реалізації 

продукції) з метою виконання плану поставок готової продукції в необхідній 

кількості, потрібної якості, у потрібний час і місце з мінімальними 

сукупними витратами. В основі оперативного планування лежить виробнича 

програма, у рамках якої розробляються деталізовані планові завдання для 
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кожного виробничого підрозділу (цеху, ділянки, робочого місця) на певний 

період часу, а також здійснюється поточне керівництво виробничим 

процесом і контроль його ходу. [64] 

У загальному виді система оперативного планування залежно від виду 

бізнесу малого підприємства повинна включати наступні складові: 

виробництво: складання календарного графіка виробництва продукції; 

формування замовлень на виробництво; визначення відрядних завдань 

виконавцям; розрахунки потреби в запасах; планування прямих і непрямих 

витрат; роботи й послуги: складання графіків виконання робіт і надання 

послуг; формування завдань співробітникам на виконання робіт і надання 

послуг; реалізація товарів: планування продажів у натуральнім і вартіснім 

вираженні, як по підприємству в цілому, так і по підрозділах; планування 

продажів по окремих товарних позиціях; формування графіків відвантаження 

товарів; планування надходжень доходів від продажів для формування 

бюджету підприємства. [64] 

 

 



 

 

 

        РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА 

НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «РАНСАЙТ» 

 

 

 2.1 Організаційна характеристика підприємства ТОВ «Рансайт» 

            ТОВ «Рансайт» було організовано у листопаді  2016 р.   

Організаційно-правова форма господарювання – товариство з обмеженою 

відповідальністю, члени якого несуть відповідальність тільки розміром своїх 

внесків ( паїв). Юридична адреса підприємства: м.Київ, Шевченківський 

район, вулиця Саксаганського, будинок 53/80 

 У відповідності з Законом України  “Про підприємства” [1] ТОВ 

«Рансайт» є юридичною особою. Воно засноване і діє на підставі 

законодавства України, та рішення про заснування підприємства. 

Підприємство має статутний фонд, утворений засновником і несе 

відповідальність всім своїм майном. Держава не відповідає по зобов’язанням 

підприємства, а підприємство не відповідає по зобов’язанням держави та 

його власника.  

У товариства є самостійний баланс, воно діє на підставі повного 

господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування. 

Підприємство від свого імені має право укладати угоди, контракти з 

підприємствами та організаціями, а також громадянами, в тому числі 

іноземними. Товариство з обмеженою відповідальністю «Рансайт» є 

юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки 

в банку, круглу печатку з власною назвою, штампи, товарний знак та інші 

реквізити. У підприємства є право набувати майнових та немайнових прав, 

нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Підприємство має 

право купувати, міняти, орендувати, брати в кредит та у державних та 

громадських підприємствах, установ та організацій будинки, споруди, 
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машини, обладнання та інше майно (включаючи інтелектуальну власність), 

яке відноситься до основних та оборотних коштів. Підприємство має право 

здійснювати рекламу своєї продукції та послуг, списувати з балансу основні 

кошти, якщо вони морально застаріли, створювати тимчасові трудові та 

творчі колективи в залежності від обсягу виконуваних робіт. [1] 

Засновник має права та обов’язки: 

 кількість засновників підприємства може бути розширена згідно з 

порядком, передбаченим даним статутом; 

 приймати рішення про кооптацію нових засновників; 

 вносити зміни до статуту підприємства; 

 примати рішення про створення дочірніх підприємств; 

 визначати основні напрями економічного та соціального 

розвитку підприємства;  

 призначати та звільняти з посади директора підприємства та 

головного бухгалтера; 

 визначати порядок використання чистого прибутку; 

 розглядати результат фінансово-господарської діяльності 

підприємств та затверджувати його річний бухгалтерський звіт; 

 встановлювати та затверджувати штатний розпис підприємства; 

 приймати рішення про ліквідацію підприємства. 

Статутний фонд підприємства сформований за рахунок внеску 

засновників в сумі 20 000 грн. Внесок внесено грошовими коштами на 

протязі одного місяця з моменту державної реєстрації органами, що 

зареєстрували  установчі документи підприємства. Майно підприємства 

становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість 

яких відображається в самостійному балансі підприємства. Підприємство є 

власником: 

 майна та коштів створених засновником; 
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 продукції виробленої підприємством внаслідок господарської 

діяльності; 

 одержаного дохід; 

 винаходів, патентів, технологій виробництва, розроблених 

підприємством або придбаних ним. 

Доходи підприємства відображаються через його розрахунковий 

рахунок у банку і формуються: 

– за рахунок виручки на внутрішньому і зовнішньому ринках від 

реалізації продукції (робіт, послуг); 

– за рахунок сум, одержаних від участі у товариствах з обмеженою 

відповідальністю, спільних підприємствах з іноземним капіталом, малих 

підприємствах та інших надходжень; 

– за рахунок дивідендів від акцій та інших надходжень. 

 Валовим доходом вважається сума виручки від реалізації робіт, послуг 

та інших надходжень підприємства за вирахуванням матеріальних та 

прирівняних до них витрат. 

Від прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, після 

оплати обов’язкових платежів, створюються фонди: 

– страховий фонд, розмір якого складав 25% від статутного фонду; 

– фонд оплати праці; 

– фонд виробничого та соціального розвитку. 

Розмір фондів та їх види визначаються засновником, також він 

визначає форми та системи оплати праці всіх працівників, включаючи 

тимчасові трудові колективи, без обмеження розмірів виплат кожному 

окремому працівнику у відповідності з чинним законодавством. Не 

використанні у поточному році кошти переносяться на наступний рік і 

вилученню не підлягають[49].  

Фонд виробничого та соціального розвитку і резервний фонд 

використовуються у відповідності з чинним законодавством у розмірах, 

затверджених засновником. Підприємство веде оперативний, 
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бухгалтерський, статистичний облік складає звітність, яку подає за 

встановленими формами та строками. 

Підприємство проводить ревізію своєї фінансово-господарської 

діяльності, не менше як раз на рік. Засновник має право наймати за 

контрактом незалежні аудиторські фірми. 

ТОВ «Рансайт»  самостійно: 

планує свою діяльність та визначає перспективи її розвитку , виходячи 

з попиту на будівельні матеріали, рівня конкурентоспроможності, а також 

необхідності забезпечення соціального розвитку підприємства, підвищення 

доходів; 

реалізує свою продукцію на основі прямих угод із споживачами та 

через посередників; 

самостійно встановлює ціни на свою продукцію; 

здійснює зовнішньоекономічну діяльність; 

визначає напрямки   та обсяги використання  отриманого прибутку. 

Основна мета ТОВ «Рансайт» - Послуги та/або Роботи, що надаються 

включають розробку та впровадження комплексної цифрової стратегії, 

призначеної для розміщення в мережі Інтернет матеріалів замовника з метою 

просування товарів чи послуг, інформацію про Замовника, та/або Бренд, 

та/або послуги, та/або товари, яка призначена сформувати або підтримати 

обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо такого Замовника, та/або 

Бренда, та/або послуги, та/або товару а саме: 

-SMM – сукупність дій з просування товару/послуги/Бренду/Замовника 

у соціальних мережах, форумах, блогах та інших сайтах з метою 

привернення уваги до Замовника, та/або Бренду, та/або послуги, та/або 

товару. 

-SEO – сукупність дій з просування товару/послуги/Бренду/Замовника 

у пошукових системах з метою привернення уваги до Замовника, та/або 

Бренду, та/або послуги, та/або товару. 
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Створення (розробка) Веб-сайту-набір зв'язаних між собою текстових, 

графічних елементів і програм, розміщених на сервері у мережі Інтернет, та 

доступ до якого здійснюється за єдиною доменною адресою, який створений 

з метою привернення уваги користувачів Інтернет до про Замовника, та/або 

Бренд, та/або послуги, та/або товару. Баннера - файл, що містить графічне, 

статичне або анімаційне зображення, програми, інтерактивних презентацій; 

Розміщення рекламних матеріалів Замовника (банерів на інтернет-

майданчиках, оголошень у пошукових системах, брендування Веб-сайтів); 

Технічна підтримка та контентне наповнення Веб-сайтів; 

Стратегічне планування, що включає розробку комунікаційної 

стратегії, креативної та медійної стратегії; 

Створення (розробка) звукового та музичного супроводження для Веб-

сайтів; 

інші послуги або роботи за домовленістю Сторін. 

Найменування, обсяг, вартість, строки та порядок виконання/надання 

Робіт/Послуг, узгоджуються Сторонами у відповідних Додатках/Додаткових 

угодах. Засвідченням факту належного виконання Робіт/ надання Послуг є 

Акт виконаних робіт (наданих послуг), підписаний уповноваженими 

представниками Сторін. 

Найвищим керівним органом підприємства є загальні збори акціонерів, 

які обирають директора ТОВ. Директор призначає фінансового та 

виконавчого директора, в обов’язки яких входить поточне управління 

фінансовим та виробничим сектором підприємства. 

Для того щоб уникнути кризових явищ, топ-менеджмент має 

здійснювати ефективне керівництво процесом розвитку підприємства, 

насамперед через систему управління, створюючи ефективну організаційну 

структуру. 

Організаційна структура управління підприємством є засобом сприяння 

досягнення менеджерами своїх цілей. Оскільки цілі є похідними від загальної 

стратегії підприємства, тісний зв'язок стратегії та структури цілком логічний. 
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Відповідно організаційна структура має дотримуватися певної стратегії. І 

якщо менеджери здійснюють вагомі зміни у своїй організаційній стратегії, 

вони мають модифікувати організаційну структуру задля пристосування до 

цих змін та їх підтримання. Відповідно до організаційної структури 

підприємства розробляється система управління підприємством. [47] 

Організаційна структура управління підприємством – основа системи 

управління, яка визначає склад, підпорядкованність та взаємодію її елементів 

окреслює необхідну кількість управлінського персоналу, здійснює його 

розподіл за підрозділами, регламентує адміністративні, функціональні та 

інформаційні взаємовідносини між працівниками апарату управління та 

підрозділами, встановлює права, обов’язки і відповідальність менеджерів, 

тощо [47]. 

Організаційна структура підприємства ТОВ «Рансайт» за типом 

визначається як лінійна. Недоліками якої є високі вимоги до керівника, який 

повинен мати різнобічні знання і досвід з усіх функцій та сфер діяльності, що 

в свою чергу, що, в свою чергу, обмежує його можливості щодо ефективного 

управління організацією. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Організаційна структура підприємства ТОВ «Рансайт». 
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Таблиця 2.1 

 Посадові особи складу організаційної структури підприємства 

CEO Директор 

Finance 3 посадові особи: Головний бухгалтер, фінансовий 

директор, фінансовий менеджер. 

Law 1 посадова особа: Юрист. 

Administration 1 посадова особа: Секретар. 

Creative 4 посадові особи: Креативний директор, 3 

копірайтери. 

Research & Analitics 2 посадові особи: Керівник відділу аналітики, 

аналітик. 

Client Service 4 посадові особи: Директор з розвитку бізнесу, 2 

менеджери по роботі з клієнтами, директор по роботі з 

клієнтами. 

Production 2 посадові особи: Старший продакшн менеджер, 

продакшн менеджер. 

Web.Dev 2 посадові особи: Технічний директор, верстальщик. 

Digital Design 2 посадові особи: Арт-директор, дизайнер. 

Video Design 1 посадова особа: Моушен (відео) дизайнер. 

SMM 2 посадові особи: Редактор, головний редактор. 

Media 1 посадова особа: Медіа менеджер. 

  

Діяльність фірми забезпечується підібраним кваліфікованим 

персоналом, що діє в рамках прав і обов’язків, визначених організаційною 

структурою управління персоналом. Загальна чисельність співробітників на 

даний момент – 30 чоловік. За останній рік на роботу прийнято 10 чоловік, 

звільнено 9.  
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Рис. 2.2. Розподіл персоналу за статевою ознакою 

 

За формою угоди  на підприємстві дотримуються колективного 

договору. Працівникам виділяється на день народження, свята, корпоративи 

одноразові подарунки у розмірі до 1 тис. грн. Співробітникам підприємства 

також додаються до звичайних вихідних 2-3 на рік. 

 

Рис. 2.3. Освітний ступінь персоналу 
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Відносно професійних навичок  працівників, то можна відзначити, що 

більшість с них мають вищу освіту за напрямком, посаду яку обіймаються на 

даному підприємстві.  

Щодо вікової категорії працівників і згідно зробленого аналізу, можна 

зробити висновок, що на підприємстві переважає молодь. Більшість 

працюючих від 25-35 років.  

 

Рис. 2.4. Вікова структура персоналу 

Відповідно до положення N 314 (Положення про робоче місце інваліда і про 

порядок працевлаштування інвалідів, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.05.95 N 314, зі змінами і доповненнями) на 

підприємстві зачислено до роботи 1-го інваліда.  

 

 

2.2 Економічна характеристика внутрішнього середовища 

діяльності ТОВ «Рансайт» 

Внутрішнє середовище в кожній організації складається з її внутрішніх 

складових - ситуаційних факторів. Оскільки організації являють з себе 

створювані людьми системи, то внутрішні складові є, в основному, результат 

управлінських рішень. Але часто внутрішній фактор є щось "даним", тобто 

3% 
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тим, що створювати не треба, бо воно є само по собі. Основними складовими 

у самій організації, які потребують уваги керівництва - це є місія, цілі, 

структура, задачи, технологія та люди[46]. 

Для оцінки теперішнього стану системи менеджменту підприємства 

необхідно здійснити економічний аналіз діяльності ТОВ «Рансайт». 

Для проведення загального аналізу балансу підприємства можна 

окремо проаналізувати його майно та капітал (табл. 2.1).  

                                                                                                       Таблиця 2.1  

Аналіз майна ТОВ «Рансайт» за 2016-2017 рр. 

 

Позитивні та негативні тенденції в майновому стані товариства 

дозволить виявити ретроспективний аналіз структури, складу і динаміки 

Показник 

2016р. 2017р. 

Сума, 

тис. 

грн. 

Зміни (+;-) 

Сума, 

тис.грн. 

У % до 

підсумк

у 

Сума, 

тис.грн. 

У % до 

підсумку 

Пит. 

ваги, 

пунктів 

У % 

до 

2016 

р. 

1 2 3 4 5 6=4-2 7=5-3 
8=6/2*

100 

Майна всього  5018,6 100,0 5960,4 100,0 941,8 0,0 18,8 

в тому числі:         

1.Необоротні активи  1895,7 37,8 2328,2 39,1 432,5 1,3 22,8 

1.1. Основні засоби  1895,8 37,8 2328,2 39,1 432,4 1,3 22,8 

2.Оборотні активи  3119,4 62,2 3628,8 60,9 509,4 -1,3 16,3 

2.1. Фонди обігу  1571,9 31,3 2031,4 34,1 459,5 2,8 29,2 

2.1.1. Готова 

продукція і товари  
179,5 3,6 222,5 3,7 43,0 0,2 23,9 

2.1.2.Поточна дебіт. 

заборгованість  
538,2 10,7 985,5 16,5 447,3 5,8 83,1 

2.1.3.Грошові кошти 

і поточні фінансові 

інвестиції  

861,2 17,2 822,9 13,8 -38,3 -3,4 -4,4 

3.Витрати майбутніх 

періодів  
3,3 0,1 3,3 0,1 0,0 0,0 0,0 
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майна малого підприємства. Аналізуючи динаміку 2016-2017 рр можна 

зазначити наступні позитивні зміни.  

Якщо порівнювати звітний 2017 рік з 2016, можна побачити, що обсяг 

майна зріс на 940,9 тис. грн., або на 18,7%. Кількість необоротних активі у 

структурі майна збільшилась в на 432,4 тис. грн. (22,8%) за рахунок 

збільшення основних засобів. На 508,3 тис. грн. збільшились й оборотні 

активи – на 16,2%. Фонди обігу у структурі оборотних активів збільшились 

на 459,4 тис. грн., що склало 29,3%; на 43,1 тис. грн збільшився обсяг готової 

продукції і товарів.  

Крім того у 2017 р. зросла і поточна дебіторська заборгованість – у 

порівнянні з 2017 р.  на 447,2 тис. грн.  

Проте є й негативні тенденції у діяльності підприємства. Серед них 

можна виділити зменшення обсягу грошових коштів та поточних фінансових 

інвестицій. Скорочення у 2017 р. становило 38,2 тис. грн., або 4,5% в 

порівнянні з 2016 р. Цей факт свідчить про недостатню увагу до 

підприємства з боку інвесторів. Також серед причин можна зазначити і 

неефективну фінансово-господарську діяльність підприємства. Цей аспект 

повинен стати на повістці дня менеджменту підприємства. Витрати 

майбутніх періодів протягом 2016-2017 рр. залишались стабільними.  

В таблиці 2.2. наведено результати фінансового аналізу майна 

досліджуваного підприємства у 2017-2018 рр. 

Таблиця 2.2  

Аналіз майна ТОВ «Рансайт» за 2017-2018 рр. 

 

Показник 

2017 р. 2018 р. 
Сума, 

тис. 

грн. 

Зміни (+;-) 

Сума, 

тис.грн. 

У % до 

підсумку 

Сума, 

тис.грн. 

У % до 

підсумку 

Пит. 

ваги, 

пунктів 

У % до 

2017 р. 

1 2 3 4 5 6=4-2 7=5-3 
8=6/2*

100 

Майна всього, в т. 

числі: 
5960,6 100,0 6706,1 100,0 745,5 0,0 12,6 
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Продовження таблиці 2.2. 
1.Необоротні активи  2328,4 39,2 2495,8 37,3 167,5 -1,8 7,3 

1.1. Основні засоби  2328,4 39,2 2495,8 37,3 167,5 -1,8 7,3 

2.Оборотні активи  3628,8 60,8 4206,5 62,8 577,6 1,8 15,8 

2.1. Фонди обігу  2031,4 34,2 2221,7 33,2 190,2 -1,0 9,5 

2.1.1. Готова 

продукція і товари  
222,7 3,8 506,1 7,6 283,5 3,8 127,2 

2.1.2.Поточна дебіт. 

заборгованість  
985,7 16,6 806,2 12,1 179,6 -4,5 -18,1 

2.1.3.Грошові кошти і 

поточні фінансові 

інвестиції  

823,1 13,7 1428,8 21,4 605,8 7,5 73,5 

3.Витрати майбутніх 

періодів  
3,3 0,1 3,9 0,1 0,6 0,0 18,3 

 

В порівнянні з попереднім 2017, у 2018 році обсяг майна зріс на 745,5 

тис. грн., що склало 7,3%. У його структурі рахунок збільшення основних 

засобів на 7,3% за збільшилась кількість необоротних активів. В 

абсолютному виразі збільшення склало близько 167,5 тис. грн. Оборотні 

активи досліджуваного підприємства зросли на 577,6 тис. грн. або 15,8%. 

Фонди обігу в них збільшились на 190,2 тис. грн., (це становить 9,5%). 

Обсяги готової продукції та товарів збільшились на 283,5 тис. грн. Приріст 

грошових коштів та поточних фінансових інвестицій склав 605,8 тис. грн., 

або 73,7% (таблиця 2.2).  

На відміну від попереднього періоду поточна дебіторська 

заборгованість у 2017-2018 рр. скоротилась на 179,6 тис. грн., це становить 

18,1% в порівнянні з базовим роком. Витрати майбутніх періодів на протязі 

аналізованого періоду не змінились (табл. 2.1, 2.2). 

Певні тенденції можна відмітити проаналізувавши показники капіталу 

ТОВ «Рансайт» за період 2016–2018 рр. (таблиці 2.3 і 2.4.). 
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Валюта пасиву балансу (вартість капіталу) збільшилась на 941,9 тис. 

грн., або на 18,9%. Це збільшення відбувалось за рахунок збільшення 

власного капіталу (на 2154,8 тис. грн., або на 60,8%).  

Таблиця 2.3  

Аналіз капіталу ТОВ «Рансайт» за 2016-2017рр. 

 

Показник 

2016 р. 2017 р. 
Сума, 

тис. 

грн. 

Зміни (+;-) 

Сума, 

тис.грн. 

У % до 

підсумку 

Сума, 

тис.грн. 

У % до 

підсумку 

Пит. 

ваги, 

пунктів 

У % до 

2008 р. 

1  2 3 4 5 6=4-2 7=5-3 8=6/2*100 

Капіталу всього:  5018,8 100,0 5960,7 100,0 941,9 0,0 18,9 

1.Власний капітал  3539,7 70,6 5694,1 95,6 2154,8 25,0 60,8 

1.1. Статутний 

капітал  
1955,8 39,1 1955,9 39,1 0 -6,2 0,0 

2.Зобов'язання  227,1 4,7 266,8 4,6 39,9 -0,1 17,5 

2.1.Поточні 

зобов'язання  
175,2 3,6 198,1 3,5 22,3 -0,1 13,1 

2.1.1.Кредиторська 

заборгованість  
155,7 3,2 172,3 2,9 16,9 -0,3 10,7 

 

Проте, є деякі негативні тенденції в діяльності підприємства. Серед них 

можна виділити збільшення на зобов’язань підприємства на 39,9 тис. грн. за 

рахунок збільшення поточних зобов’язань на 22,3 тис. грн., (на 13,1%) і за 

рахунок збільшення кредиторської заборгованості на 16,9 тис. грн., (на 

10,7%).  

Аналізуючи капітал ТОВ «Рансайт» на основі пасиву балансу за 2017– 

2018 роки можна виділити такі тенденції:  

На 580,7 тис грн. зросла вартість капіталу (валюта пасиву балансу). 

Збільшення склало 10,1%. Ріст відбувся за рахунок збільшення у структурі 

капіталу власного капіталу на 10,1% (в абсолютному виразі - 580,9 тис. грн.)  
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Негативні тенденції щодо подальшого збільшення зобов’язань 

підприємства отримали своє продовження і в аналізованому періоді. Вони 

зросли на 165,2 тис. грн., в основному це відбулося за рахунок збільшення 

поточних зобов’язань на 136,3 тис. грн., (на 68,9) і за рахунок росту 

кредиторської заборгованості на 160,5 тис. грн.. Ріст кредиторської 

заборгованості у 2018 р. склав 93,1%.  

Таблиця 2.4  

Аналіз капіталу ТОВ «Рансайт» за 2017-2018рр. 

Показник 

2017р. 2018р. 
Сума, 

тис. 

грн. 

Зміни (+;-) 

Сума, 

тис.грн. 

У % до 

підсумку 

Сума, 

тис.грн

. 

У % до 

підсумку 

Пит. 

ваги, 

пунктів 

У % до 

2015 р. 

1  2  3  4  5  6=4-2  7=5-3  8=6/2*100  

Капіталу всього  5960,7 100,0 6706,2 100,0 745,7 0,0 124 

1.Власний капітал  5694,1 95,6 6274,8 93,7 580,9 -2,1 10,1 

1.1. Статутний капітал  1955,9 39,1 1955,9 29,3 0 -3,7 0,0 

2.Зобов'язання  266,8 4,6 431,6 6,5 165,2 2,1 61,9 

2.1.Поточні 

зобов'язання  
198,1 3,5 334,2 5,1 136,3 1,8 68,9 

2.1.1.Кредиторська 

заборгованість  
172,3 2,9 332,2 5,1 160,5 2,2 93,1 

 

Для досліджуваного підприємства було здійснено оцінку прибутковості 

та рентабельності. Для оцінки прибутковості використано два показника: 

прибуток та рентабельність. Прибуток показує абсолютний ефект від 

діяльності без урахування використаних ресурсів. Тому для більш точного 

аналізу його слід доповнити показником рентабельності. Прибуток – це та 

частина виручки підприємства, яка залишається після відшкодування усіх 

витрат на виробничу і комерційну діяльність. Прибуток підприємства 

формується з тих же джерел, що і дохід, і містить в собі прибуток від 
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реалізації продукції, матеріальних цінностей і майна, позареалізаційних 

операцій.  

Одним з кінцевих показників оцінки ефективності роботи підприємства 

є виконання плану по прибутку. Розмір прибутку зазвичай залежить від 

об'єму реалізації продукції та її собівартості.  

Нами було проведено аналіз динаміки та структури фінансових 

результатіву від операційної діяльності, від звичайної діяльності та чистого 

прибутку підприємства за період 2017-2018 рр. У якості джерела даних для 

аналізу використовувались дані форми №2 “Звіт про фінансові результати”.  

Виходячи з даних звітності досліджуваного підприємства, динаміка 

фінансових результатів позитивна. Виручка від реалізації продукції 

підприємтсва у 2017 році в порівнянні з 2016 роком збільшилась на 409,3 тис. 

грн. Ріст становив 8,7%. Якщо ж порівнювати 2018 рік з 2017, виручка від 

реалізації збільшилась на 8,5% (або 436,8 тис. грн.). На таке зростання 

виручки вплинуло, на нашу думку, збільшення доходів від реалізації 

продукції за рахунок збільшення обсягів виробництва основних видів 

продукції. Що стосується собівартості, то величина її приросту складає 22% в 

порівнянні з 2017р. і на 10% в 2018р. в порівнянні з 2017 і це мало 

негативний вплив на величину валового прибутку, і як бачимо зі звіту він 

зменшився на 360 тис. грн. у 2018р. але у 2018 збільшився на 10,2 тис. грн.  

Адміністративні витрати зменшились на 16,2% у 2017 р. але вже у 

2018р. вони зросли на 46,3% в порівнянні з попереднім роком. Витрати на 

збут у 2017 і 2018 рр. збільшувалися на 47% і 5,8% відповідно. Величина 

інших операційних витрат також характеризується значним зменшенням на 

59,5% у 2017 р. але вже у наступному році вони зросли на 80,9%, причинами 

чого можуть бути сумнівні борги та втрати від знецінення запасів, що 

зберігаються на складах, економічні санкції, що застосовуються до 

підприємства тощо.  

Величина валового прибутку, інших операційних доходів, 

адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат 
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безпосередньо впливають на величину фінансового результату від 

операційної діяльності, який на протязі 2017 та 2018 років зменшувався на 

34,8% і на 31,2% в порівнянні з попереднім роком. Прибуток від звичайної 

діяльності до оподаткування також зменшувався у 2017 р. – на 47,5% а у 2018 

р. – на 27,3% Величина чистого прибутку дорівнює величині прибутку від 

звичайної діяльності, це пов’язано з тим, що підприємство не отримало 

надзвичайних доходів та не понесло надзвичайних витрат. Чистий прибуток 

на кінець 2017 року в порівнянні з 2016 роком зменшився на 404,6 тис. грн. 

або на 47,5, а на кінець 2018 року в порівнянні з 2017 роком – на 122 тис. 

грн., (27,3%).  

Отже, згідно проведеного аналізу можна зробити висновок, що хоч у 

2017 та 2018 роках спостерігалося значне збільшення виручки від реалізації 

продукції, чистий прибуток в цей період зменшувався. На це значною мірою 

вплинуло збільшення операційних витрат і це збільшення було більшим ніж 

зростання виручки від реалізації. У 2017 р. в порівнянні з 2016 р. у складі 

операційних витрат збільшилась собівартість продукції та витрати на збут а в 

2015 крім цього також збільшились адміністративні та інші адміністративні 

витрати, що і стало основною причиною зниження прибутку у 2017 і 2018 

роках.  

Таким чином, основним узагальнюючим показником підприємства є 

чистий прибуток, який відбиває ступінь активності суб’єкту господарювання, 

рівень його фінансового благополуччя, ефективність менеджменту. Порядок 

розподілу чистого прибутку на ТОВ «Рансайт» визначається радою 

об’єднання.  

Прибуток показує абсолютний ефект діяльності без урахування 

використаних при цьому ресурсів, тому він доповнюється показником 

рентабельності. Рентабельність – це відносний показник ефективності роботи 

підприємства. У загальній формі він обчислюється як відношення прибутку 

до витрат. Потрібно відрізняти рентабельність застосованих ресурсів і 
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рентабельність продукції. Проведемо оцінку динаміки рентабельності 

(збитковості) діяльності ТОВ «Рансайт» за 2016-2018 роки ” (табл. 2.5).  

 

Таблиця 2.5 

Оцінка динаміки рентабельності (збитковості) діяльності за 2016-2018 

роки ТОВ «Рансайт» 

Показники Роки Відхилення +,- 

 2016 2017 2018 
2017 р. 

до 2016р. 

2016р. 

до 2017 

р. 

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.  851,8  447,2  325,2  -404,6  -122,0  

Середньорічна вартість активів, 

тис. грн.  

4554,4  5489,6  6333,2  935,2  843,6  

Витрати, тис. грн.  4071,5  5231,4  5680,4  1159,9  449  

Прибуток від реалізації, тис. грн....  851,8  1065,4  734,8  213,6  -330,6  

Власний капітал, тис. грн.  3539,6  5693,9  6274,6  2154,3  580,7  

Рентабельність виробничих фондів  20,9  25,36  22,52  4,46  -2,84  

Рентабельність (збитковість) 

активів, %  

18,8  8,1  5,1  -10,7  -3  

Рентабельність (збитковість) 

реалізації продукції, %  

24,72  10,64  7,04  -14,08  -3,6  

Рентабельність (збитковість) 

власного капіталу, %  

24,1  7,9  5,2  -16,2  -2,7  

Рентабельність (збитковість) 

виробничих витрат, %  

37,6  22,3  20,5  -15,3  -1,8  

 

Показники рентабельності активів свідчать який прибуток одержує 

підприємство з кожної гривні вкладеної в активи. Всі показники 

рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, 

доходність різних сфер діяльності, окупності витрат. Ці показники більш 
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ширше показують кінцеві результати діяльності, тому що їх величина 

показує співвідношення ефекту з власними або використаними ресурсами.  

Аналізуючи таблицю можна сказати, що рентабельність на 

підприємстві в 2016 р. була на належному рівні. Але в 2017 р. і в 2018 р. існує 

тенденція суттєвого зменшення таких показників рентабельності як 

рентабельність реалізації продукції, виробничих витрат, рентабельність 

власного капіталу, що позначилося і на більш загальному показнику 

рентабельності - рентабельність активів.  

Таке негативні тенденції пов`язані в першу чергу зі зниженням 

отримуваного прибутку і збільшенням витрат на виробництво, незважаючи 

навіть на збільшення обсягу реалізації продукції в ці роки. Отже, для 

підвищення рівня рентабельності фірмі необхідно знизити затрати на 

виробництво та збільшити валовий випуск продукції, розширюючи 

паралельно ринки збуту продукції.  

Наступним етапом фінансового аналізу ТОВ «Рансайт» потрібно 

провести аналіз ліквідності і платоспроможності.  

Словник визначає термін ліквідність як:  

- можливість перетворення статей активу в гроші для сплати 

зобов'язань по пасиву;  

- легкість реалізації, продажу, перетворення матеріальних цінностей у 

готівку.  

Виходячи з цих визначень, можна зробити висновок, що ліквідність - 

це спроможність певного, не у грошовій формі, активу, перетворитися 

(ліквідувати початкову форму існування) в грошову форму. Тобто, 

ліквідність активу не у грошовій формі забезпечує потреби 

платоспроможності будь-яких суб'єктів, а тому аналіз ліквідності 

підприємства добре характеризує платоспроможність підприємства.  

Використовуючи методику розрахунку показників ліквідності, 

проведемо порівняння змін показників ліквідності по роках на 

досліджуваному підприємстві (таблиця 2.6). 
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Таблиця 2.6  

Аналіз ліквідності і платоспроможності ТОВ «Рансайт» 

Показники 
Роки Зміни,(+,-), % 

2016 2017 2018 2017 2018 

Коефіцієнт загальної ліквідації  17,82  18,34  12,6  1,9  -31,3  

Коефіцієнт швидкої ліквідності  3,07  4,92  2,41  66  -51,8  

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності  

4,9  4,16  4,27  -15  2,6  

Сума власних оборотних коштів  6739,5  3434,3  3876,3  -49  12,9  

 

Як видно з таблиці коефіцієнті швидкої та загальної ліквідності 

змінювались досить сильно. Так у період з 2016 по 2018 роки їхнє 

збільшення становило + 66 та +1,9 % відповідно, а період з 2016 по 2018 роки 

ці ж коефіцієнти знизилися, коефіцієнт загальної ліквідності – на 31,3 % а 

коефіцієнт швидкої ліквідності – на 51,8 %, що звичайно, є негативним 

явищем. Але на відміну від цих показників ліквідності показник абсолютної 

ліквідності, що характеризує миттєву платоспроможність суттєво не 

змінювався, але його значення перевищує нормативне (0,2 – 0,3), що 

говорить про неефективне використання грошових коштів.  

Відповідно до отриманих даних можемо перейти до аналізу персоналу  

та їх діяльності. 

Згідно з характером функцій, що виконуються, персонал підприємства 

поділяється на чотири категорії: 

1. Керівники – до них належать директор, менеджери, головний 

бухгалтер, а також їхні заступники. 

2. Спеціалісти – ними вважаються працівники, що виконують 

спеціальні  інженерно-технічні, економічні та інші роботи; 

3. Службовці – працівники, що здійснюють підготовку та оформлення 

документації, облік та контроль, господарське обслуговування тощо; 
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4. Робітники – персонал, безпосередньо причетний до створення та 

надання послуг, а також зайнятий ремонтом, прибиранням та іншими 

відповідними послугами. 

 У всіх працівників підприємства є певні посадові інструкції, які 

затверджені генеральним директором [46]. 

Не виключаємо також фактор плинності кадрів, і саме можемо 

спостерігати динаміку структури кадрового складу підприємства у 2017-2018 

рр., яка подана у таблиці 2.7.  

Для аналізу трудових ресурсів підприємства було використано дані з 

наступних джерел за досліджуваний період: форма № 1-ПВ “Звіт з праці”; 

форма № 6-ПВ “Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад і 

професійне навчання”. Як бачимо, кількість службовців у 2018 р. 

збільшилась на 14% порівняно з минулим періодом, а кількість робітників, 

керівників та спеціалістів, навпаки, залишилась незмінною. Загалом, дані 

свідчать про незначну плинність кадрів на підприємстві протягом 

досліджуваного періоду. 

Таблиця 2.7 

Структура персоналу за місцем виникнення витрат 

Категорія персоналу 
2017 р. 2018р. 

Темпи 

росту 
Разом, 

чол. 
Разом, чол. % 

Керівники: 

- Генеральний директор; 

- Фінансовий директор; 

- Головний бухгалтер; 

- Креативний директор; 

- Керівник відділу аналітики; 

- Директор з розвитку бізнесу; 

- Директор по роботі з клієнтами; 

- Арт-директор; 

- Технічний директор; 

- Старший продакш менеджер; 

11 11 100 
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Продовження таблиці 2.7 

Спеціалісти: 

- Фінансовий менеджер; 

- Юрист; 

- Аналітик; 

- Креативний директор; 

- Директор з розвитку бізнесу; 

- Юрист; 

- Менеджер по роботі з клієнтами; 

- Продакшн менеджер; 

- Дизайнер; 

- Моушен(відео) дизайнер; 

- Редактор. 

13 13 100 

Службовці: 

- Секретар; 

- Копірайтери; 

- Медіа менеджер. 

5 8 160 

Робітники: 

- Верстальник; 

- Прибиральниця. 

2 2 100 

Всього працюючих 31 34 115 

 

Аналіз структури кадрового складу (див. рис. 2.4.) показав, що основну 

частину персоналу підприємства (41,4%) складають спеціалісти. Керівний 

склад підприємства становить 30% від загальної кількості працюючих. 

Середній вік працюючих на підприємстві складає 32,5 роки, а частка 

осіб пенсійного та перед пенсійного віку – всього 1% від загальної кількості 

персоналу (1 особа). 

Додаткова потреба у фахівцях і службовцях станом на 01.01.2018 р. 

становить 2 особи. Таким чином, загальна потреба підприємства в кадрах 

становить (32+2) 34 особу. 

Спискову та явочну кількість робітників і працюючих, фонд оплати 

праці, середні показники з оплати праці визначено, використовуючи деякі 

дані звітності (див. табл.2.8). 
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Рис. 2.5. Структура кадрового складу підприємства (станом на 

1.01.2018 р.) 

  

 1) Облікова чисельність – 32 чол.; 

2) Середньооблікова чисельність – 27 чол.; 

3) Явочна чисельність відрядних робітників (Чяв.відр.) – 4 (чол.); 

4) Явочна чисельність погодинних робітників(Чяв.погод.)– 2 (чол.); 

5) Загальна явочна чисельність робітників: 

 

Чяв.заг. = Чяв.відр +Чяв.погод,                                               (2.1) 

 

де Чяв.заг– загальна явочна чисельність робітників; 

Чяв.відр– явочна чисельність відрядних робітників; 

Чяв.погод.– явочна чисельність погодних робітників. 

Чяв.заг.= 4 + 2 = 6 (чол.); 

 

6) Прямий фонд оплати праці відрядників (Фпрям.відр)– 4318,09 (грн.); 

7) Прямий фонд оплати праці погодинних працівників 

(Фпрям.погод.)становить 2843,1 (грн.); 

 

11 

13 

5 

3 

Керівники Спеціалісти Службовці Робітники 

Кількість працюючих за категоріями 
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Таблиця 2.8 

Дані зі звітності трудової діяльності  на підприємстві “Рансайт” 

Показник 
Значення 

показника 

Кількість робочих днів (Др.д.) 235 

Змінна чисельність погодинних робітників з 

неодночасною відпусткою (Чпогод.), чол.: 
2 

Невиходи з інших причин та у зв'язку з додатковою 

відпусткою, % (Zдод.+Zін.) 
10 

Коефіцієнт доплат до прямого фонду (Кдоп.) 1,6 

Чисельність керівників, фахівців, службовців, МОП у 

загальній списковій чисельності робітників (С), % 
7 

Фонд оплати праці робітників (відсоток до фонду оплати 

праці керівників, фахівців, службовців) (Ф) 
18 

8) Загальний прямий фонд оплати праці робітників: 

               

Фпрям.заг. =Фпрям.відр + Фпрям.погод.,                                           (2.2) 

де, Фпрям.заг. – загальний прямий фонд оплати праці робітників; 

Фпрямвідр.- прямий фонд оплати праці відрядників; 

Фпрям.погод.– прямий фонд оплати праці погодинних працівників. 

Фпрям.заг.= 4318,09 + 2843,1 = 7161,2 (тис.грн.); 

9) Фонд оплати праці робітників: 

 

ФОПр. =Фпрям.заг..* Кдоп.                                                        (2.3) 

 

де, ФОПр. – фонд оплати праці робітників; 

Фпрямзаг.– загальний прямий фонд оплати праці робітників; 

Кдоп.- коефіцієнт доплат до прямого фонду. 

ФОПр. = 7161,2 *1,6 = 11458,0 (тис. грн.); 

10) Фонд оплати праці керівників, фахівців, службовців (промислово-

виробничого персоналу (пвп)): 
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Фк. = (ФОПр.*Ф)/100                                                               (2.4) 

 

де,Фк - фонд оплати праці керівників, фахівців, службовців; 

ФОПр. - фонд оплати праці робітників; 

Ф - Фонд оплати праці робітників (відсоток до фонду оплати праці 

керівників, фахівців, службовців). 

Фк. = 11458,0*100/18 = 63656,0 (тис. грн.); 

11) Фонд оплати праці загальний.: 

 

ФОПзаг. = ФОПр. + Фк.                                                          (2.5) 

 

ФОПзаг - фонд оплати праці загальний; 

ФОПр. - фонд оплати праці робітників; 

Фк. - фонд оплати праці керівників, фахівців, службовців. 

ФОПзаг.= 11458,0 + 63656,0 = 75114,0 (тис. грн.).; 

12) Середні показники оплати праці: 

СЗ1-го робітника. = 11458,0/6 = 1909,7 (грн.); 

СЗ1-го пвп. = 63656,0 /23 = 2767,7 (грн.); 

13) Рівень дисципліни – 99,3%; 

Аналіз показників показав, що на підприємстві “Рансайт” 

спостерігається позитивна тенденція зменшення плинності кадрів за період з 

2015 р. по 2017 р. на 24% (у 2017 р. вона склала 3,7%). Зменшення 

коефіцієнту плинності викликано у першу чергу тим, що частка звільнених в 

порівнянні з чисельністю працівників зменшується. Також це пов’язано з 

тим, що покращилися показники рівня виробничої дисципліни через 

впровадження звільнення за порушення виробничої дисципліни. 

Дослідивши роботу даної організації було виявлено, що частина 

соціальних пільг, які надаються в законодавчому порядку й обов'язкові для 

всіх підприємств (оплачувані основні і додаткові відпустки, оплата 
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тимчасової непрацездатності) використовуються для стимулювання праці 

персоналу.  

 

 

 2.3 Оцінка системи менеджменту ТОВ «Рансайт» 

Організація представляє собою відкриту систему, цілісність, яка 

складається з багатьох взаємозалежних частин, переплетених з зовнішнім 

світом. її успіх вирішальним чином залежить від сил, зовнішніх по 

відношенню до організації, та які діють в глобальному зовнішньому 

оточенні.  

Товариство з обмеженою відповідальністю « Рансайт»  займається 

розробкою та вровадженням цифрової стратегії, призначеної для розміщення 

в мережі Інтернет матеріалів замовника з метою просування товарів чи 

послуг,  інформація про замовника, яка призначена сформувати або 

підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо замовника. 

У найближчому майбутньому планується розширити та збільшити 

асортимент продукції. 

Підприємство використовує такі технології та інструменти як, SMM; 

SEO; створення Веб-сайтів; розміщення рекламних матеріалів замовника; 

технічна підтримка та контектне наповнення Веб-сайтів; стратегічне 

планування, що включає розробку комунікаційної стратегії, креативної та 

медійної стратегії; створення (розробка) звукового та музичного 

супроводження для Веб-сайтів; інші послуги або роботи за домовленістю 

сторін. 

Дане підприємство має дуже вигідне розташування. Завдяки новітнім 

технологіям та інструментам, підприємство займає конкуруючу позицію на 

ринку. 

Система менеджменту  даної фірми: 
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Якість 

Цінова політика 

Стратегія 

Персонал 

Трудова дисципліна 
 

 

Центральне  місце в даній системі займає якість продукції. 

Завдяки  персоналу  ця схема приводиться в дію. 

          Керівництво підприємства  повинне визначити  досвід та рівень 

підготовки  трудового персоналу, що необхідні для виконання функцій даної 

системи. Щоб мати можливість контролювати збут, товарообіг, продукцію 

керівництво повинне регулярно отримувати фінансові звіти про діяльність у 

сфері. Ефективність управління персоналом залежить від взаємодії, 

послідовних і координованих зусиль обох суб’єктів управління. В даній 

системі менеджменту можна виділити такі принципи управління персоналу: 

цілеспрямованість, послідовність процесу управління, дотримання морально-

етичних норм. 

Щодо планування на підприємстві, воно розпочинається з розробки 

загальних цілей. Цілі організації можна класифікувати за кількома 

критеріями. 

Глобальна ціль – задовольнити потреби замовника, зробити 

продукт/послугу впізнаваною для споживачів цільової аудиторії, якій 

відповідає данний продукт/послуга. 

Місія підприємства – удосконалення продукту/послуги замовника та 

отримання прибутку завдяки цифровим технологіям. 

Стратегія підприємства ТОВ «Рансайт». 

Стратегія зростання підприємства: завоювання нових ринків збуту та 

залучення нових сегментів споживачів. 

Стратегія організації підприємства: сурове дотримання правил та 

дисципліни, формалізована та сурова ієрархія управління. 
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Стратегія продажу, маркетингу і збуту: формування клієнтської бази, 

активний зворотній зв’язок споживачами, якісне обслуговування, 

доброзичливий персонал та активне рекламування продукції. 

Стратегія менеджменту персоналу підприємства: формалізоване 

підпорядкування вищому керівництву, орієнтація на індивідуальні здобутки 

та мотивації. 

Завдання підприємства «Рансайт»: 

1.Збільшити прибуток у наступному році вдвічі. 

2. У наступному році збільшити витрати на рекламу до 10%. 

3. Розширити клієнтську базу. 

Орієнтири: 

1. Максимізувати прибуток у 2018 році. 

2. Збільшити витрати на рекламу до 5%. 

3. Збільшити обсяг збуту та продажу за рахунок збільшення клієнтури 

на 10-15%. 

4. Відкрити хоча б один відділ в іншому місті. 

Ступінь складності стуктури – простий. 

Ступінь формалізації – формалізована. 

Ступінь централізації – висока централізація управління. 

Вид організаційної структури – лінійний. 

 

 На підприємстві «Рансайт» діють такі   матеріальні  чинники мотивації до 

праці як: 

 Нарахування заробітної плати; 

 Кожній посаді встановлюється посадовий оклад, орієнтований на 

середній рівень відповідальності професії та кваліфікації; 
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 Виробничі посади отримують % від виконання робіт норми; 

 Отримують 13 зарплату. 

 Моральна мотивація до праці: 

 Надання відпустки два рази на рік, в тому числі і влітку; 

 Безкоштовні обіди за рахунок підприємства; 

 Дошка пошани за сумлінну працю; 

 Можливість кар’єрного росту. 

 

Об'єктами контролю на підприємстві являються: місії, цілі, стратегії, 

процеси, функції, завдання, параметри діяльності, управлінські рішення, 

організаційні формування, їх структурні підрозділи та окремі виконавці. 

 Основні постулати контролю на підприємстві «Рансайт»:  

          - особисті спостереження керівників (письмові нотатки кожен 

тиждень); 

 Щомісячні статистичні звіти працівників; 

 Щоквартальні агреговані звіти; 

 Усні звіти підлеглих кожного тижня та письмові кожного місяця; 

 Щомісячні загальні збори керівників; 

 Кожен рік загальна звітність керівників та встановлення стандартів; 

 Щомісячне, щоквартальне та щорічне коригування продуктивності 

праці персоналу. 

Характерним видом комунікації для підприємства «Рансайт», являється  

нисхідний вид. Він характеризується доведенням стратегічних напрямків 

майбутньої діяльності до відома керівництва.  

Для «Рансайт» характерний низхідний вид комунікацій. Перед нисхідними 

ставиться задача довести до відома і свідомості вищих рівнів, стратегічні 

напрямки майбутньої діяльності. 

Головними умовами  ефективного здійснення нисхідної комунікації є: 
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 Чіткий розподіл обов'язків, повноважень і відповідальності 

структурних підрозділів; 

 Дотримання службової етики взаємовідносин, використання сучасних 

засобів зв'язку тощо. 

Наступним етапом проведення SWOT-аналізу є аналіз виявлених у 

внутрішньому середовищі сильних і слабких сторін. 

Заповнюються такі ж таблиці і визначається загальний рівень 

внутрішнього середовища. Завершальним етапом аналізу є встановлення 

ланцюгових зв’язків між можливостями і загрозами зовнішнього середовища 

і сильними та слабкими сторонами внутрішнього середовища ТОВ 

«Рансайт». 

Інновації у дослідницькій, виробничій, технологічній та соціальній 

сферах призводять не лише до появи модернізованих удосконалених 

технологій, продукції та послуг і до появи нових потреб внутрішніх та 

зовнішніх клієнтів підприємств, але й до нових форм задоволення існуючих 

потреб. Підприємствам в таких умовах необхідно швидко та адекватно 

реагувати задля задоволення зростаючих потреб суспільства, що повинно 

призводити до постійного підвищення ефективності системи менеджменту 

персоналу (що є одним з чинників, конкурентоздатності підприємств), до 

постійного зростання фінансової ефективності діяльності та до підвищення 

задоволеності і лояльності як споживачів, так і працівників підприємств, що є 

дуже важливим в умовах жорсткої конкурентної боротьби. 

Динамічний розвиток системи менеджменту, зокрема менеджменту 

персоналу на думку Д. Джой-Меттьюза сприяє:  

 вивільненню прихованих можливостей та потенціалу працівників;  

 реалізації потенційних можливостей персоналу;  

 поступовому руху до більш досконалого стану окремого працівника 

та підприємства загалом  [89]. 
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Управління розвитком персоналу можна поділити на два рівні: рівень 

підприємства та рівень особистості (існує ще третій, державний рівень, який 

стосується розвитку людських ресурсів, тобто суспільства, в цілому).  

Управління розвитком персоналу поділяється на наступні складові в 

системі менеджменту: 

 оцінювання наявного трудового потенціалу, зокрема рівня знань, 

вмінь та практичних навичок;  

 оцінювання потреб підприємства в забезпеченні персоналом 

відповідно до обраних цілей, завдань, визначеної стратегії розвитку;  

 порівняння фактичного трудового потенціалу підприємства з його 

потребами [31, 99].  

На основі обраної стратегії розвитку персоналу в системі менеджменту 

підприємство визначає:  

 кількість працівників, які відповідають обраній стратегії та 

корпоративній культурі і яких не потрібно перенавчати чи підвищувати 

кваліфікацію;  

 кількість працівників, які повинні пройти професійну 

перепідготовку, підвищення кваліфікації або професійно-кваліфікаційне 

просування у зв'язку із зміною стратегії розвитку підприємства;  

 кількість працівників, яких доведеться найняти та підготувати або ж 

звільнити для ефективної реалізації обраної стратегії [31, 99]. 

Заходи з мотивації персоналу повинні охоплювати усі елементи 

системи менеджменту персоналу (рис. 2.2), що передбачає методичний підхід 

до: визначення кадрового забезпечення та потенціалу підприємства при 

оптимальному випуску продуктів та послуг; розрахунку впливу кадрового 

забезпечення на витрати на підприємстві, його рентабельність і прибуток; 

впливу ресурсовіддачі на собівартість продуктів та послуг. 

Визначення стратегії розвитку менеджменту персоналу припускає 

вивчення значної кількості причинно-наслідкових зв'язків у розвитку 

економічних процесів. Моделювання взаємозв'язку між результативним 
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показником і окремими ознаками дозволяє відобразити об'єкт дослідження у 

формі математичного рівняння і допомагає надійно обґрунтувати 

управлінські рішення. 

Управлінське рішення буде ефективним тоді, якщо воно 

спиратиметься на кількісні характеристики різних параметрів.  

 

 

 

Рис 2.10 Загальна схема оцінки системи менеджменту персоналу 
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попиту і функції витрат для 

визначення оптимального 

випуску продуктів та послуг; 

визначення впливу кадрового 

забезпечення та кадрового 

потенціалу підприємства на 

його прибутковість; 

дослідження впливу кадрового 

забезпечення на фінансово-

економічні показники 
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Систему менеджменту персоналу підприємства досліджували за 

алгоритмом оцінки, який містить наступні етапи: формування сукупності 

показників системи менеджменту персоналу за планово-аналітичними 

даними підприємства; створення моделі виміру показників системи 

менеджменту персоналу; визначення показників системи менеджменту 

персоналу за групами фінансових показників, показників, що характеризують 

ефективність інвестицій у персонал, показників, що характеризують 

ефективність витрат на персонал та показників, що характеризують 

відповідність вимог виробничого процесу якості персоналу. Для оцінки 

якісного складу персоналу визначали показник якості персоналу 

(розстановки кадрів) в системі менеджменту персоналу підприємства. 

Розрахунок основних чинників впливу на систему менеджменту 

персоналу підприємств наведено у табл. 2.11. 

 

Таблиця 2.11 

Розрахунок основних чинників впливу на систему менеджменту 

персоналу підприємств 

Група показників Назва показника 
Одиниці 

виміру 
Формула 

Фінансові 

показники 

підприємства 

Фінансова продуктивність од. ДсмТЧВУР
Ч

П
р 

 

Рентабельність  

підприємства од. 

РП

Е

Ч

РП
/

Ч

Ф

РП/П
Р





 

Ефективність 

інвестицій у 

персонал 

Коефіцієнт плинності кадрів % %100*
...

..

.. пЧСер

працЗв

кп
К   

Частка закритих вакансій % %100
..

..
.. 

вв

вз
вз

К

К
Ч  

Ефективність 

витрат на 

персонал 

Частка ФОП у продажах % %100. 



продажОбсяг

ФОП
ФОПпр

 

Частка мотиваційної складової в 

компенсаційному пакеті  
%    

∑    

∑     
      

Середній час напрацювання на 

одного співробітника 
год.                             

Частка прийнятих працівників по 

відношенню до звільнених 
%        

     
     

      

Частка адміністративних 

співробітників у загальній 

чисельності працівників 

%        
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Продовження таблиці 2.11 

Відповідність 

вимог 

виробничого 

процесу якості 

персоналу 

Частка помилок у процесі 

виробничої діяльності  
%        

     
     

      

Темп росту норми виробітку 

(норма виробітку) 
% 

        
      
      

 

      
      

    
 

Частка розширення штату  %        
     

        
      

Коефіцієнт стабільності 

персоналу  
од.       

      

        
 

 

Пояснення до формул: 

 

%100*
...

..

.. пЧСер

працЗв

кп
К  ,      (2.6) 

де, Кп.к. – коефіцієнт плинності кадрів, %; Зв. прац. – кількість 

звільнених працівників протягом року, осіб; Сер. Ч.п. – середньоспискова 

чисельність працівників, осіб. 

 

%100
.

..
.. 

ст

стп
пст

К

К
Ч

,      (2.7) 

 

де, Чст.п. – частка ньюкамерів (або стажерів), що  пройшли 

випробувальний термін), %; Кп.ст. – кількість ньюкамерів, осіб; Кст.- загальна 

кількість стажерів, осіб. 

 

..

..
..

вв

вз
вз

К

К
Ч  ,       (2.8) 

 

де, Чз.в. – частка закритих вакансій, %; Кз.в. – кількість закритих 

вакансій, од.; Кв.в – кількість відкритих вакансій, од. 

 

   
∑м в 

∑Комп 
     ,      (2.9) 
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де, М – частка мотиваційної складової, %; ∑М.В. – сума мотиваційних 

виплат, тис. грн; ∑Комп. – загальна сума компенсаційних виплат персоналу, 

тис. грн. 

Чн  пр сер  Тр з    р ч сер ,     (2.10) 

 

де, Ч н. 1пр сер.- середній час напрацювання на одного співробітника, год.; 

Т р.з.- тривалість робочої зміни одного працівника, год.; В р.ч.сер. – середні 

втрати робочого часу, год. 

 

Чп п   
Кп п 

Кз п 
     ,      (2.11) 

 

де, Чп.п. – частка прийнятих працівників по відношенню до звільнених, 

%; Кп.п. – кількість прийнятих працівників, осіб; Кз.п.- кількість звільнених 

працівників, осіб; 

 

Ча п   
Ка п 

Сер Ч п 
     ,      (2.12) 

 

де, Ч а.п. – частка адміністративного персоналу, %; К а.п. – кількість 

адміністративного персоналу, осіб. 

 

Чп в   
Кз п 

К  П 
     ,      (2.13) 

 

де, Чп.в. – частка помилок у процесі виробничої діяльності, %; Кз.п. – 

кількість здійснених та зафіксованих помилок працівників, од.; КВ.П. – 

кількість виробничих процесів, які були виконані упродовж виробничого 

циклу підприємства, од.; 

  в   
Т Ч п 

  ч 
,      (2.14) 
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де, Н.в. – норма виробітку, шт.; Т – період, на який встановлюється 

норма виробітку (година, доба, місяць); Н.ч. – норма часу на одиницю роботи 

(люд-хв, люд-год). 

 Кс п  
Ч п р 

Сер Ч п 
,      (2.15) 

 

 де, Ч.п. 1.р. – чисельність працівників зі стажем роботи в організації 

більше одного року, осіб.  

При аналізі системи менеджменту персоналу підприємств для 

позначення співробітників, які віднедавна працюють на підприємстві та 

знаходяться на випробовувальному терміні або в процесі адаптації та мають 

стаж роботи на підприємстві менше року, використовуються терміни 

«новачок», «стажер» та «ньюкамер». На вітчизняних підприємствах ці 

поняття часто використовуються як синоніми, проте у їхньому трактуванні є 

суттєва різниця: термін ньюкамер (newcomer, англ. – новоприбулий) не є 

тотожним щодо терміну стажер. Стажер це завжди новачок, який має фахові 

знання, але не має фахового досвіду, якого набуває в процесі стажування. 

Стажери можуть бути як штатними працівниками (молоді спеціалісти), так і 

сумісниками (студенти старших курсів вищих навчальних закладів). 

Ньюкамерами є співробітники нещодавно прийняті до штату підприємства, 

які знаходяться на випробувальному терміні або у аналогічному періоді 

адаптації після нього. Ньюкамер не завжди є «новачком», оскільки може 

мати значний стаж роботи за фахом та фахові знання, навички та 

компетенції, необхідні для займаної посади. Значення цієї різниці для оцінки 

таких співробітників в системі менеджменту персоналу полягає в тому, що 

для стажерів завжди треба робити інвестиції у навчання, а у ньюкамерів – ні. 

Розрахунок показників системи менеджменту персоналу ТКП за 

останні 3 роки наведено у табл. 2.12. 
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Таблиця 2.12 

Розрахунок показників системи менеджменту персоналу ТОВ «Рансайт» 

№ 

з/п 

 

Назва показника 

Од. 

вимі

ру 

2015 2016 2017 

1 
Фінансова  

продуктивність 
од. 3,96 4,38 5,04 

2 
Рентабельність  

підприємства 
од. 0,22 0,25 0,32 

3 Коефіцієнт плинності кадрів % 3,15 2,09 3,32 

4 Частка ньюкамерів % 27,8 35,7 29,3 

5 Частка закритих вакансій % 99,0 95,2 96,7 

6 Частка ФОП у продажах % 54,61 52,78 45,27 

7 
Частка мотиваційної складової в 

компенсаційному пакеті  
% 44,45 33,33 28,95 

8 Середній час напрацювання  год. 7,70 7,60 7,70 

9 
Частка прийнятих по 

відношенню до звільнених 
% 188,2 416,7 220,0 

10 
Частка адміністративних 

співробітників  
% 5,56 7,50 8,14 

11 
Частка помилок у процесі 

виробничої діяльності 
% 6,07 5,29 4,38 

12 Темп росту норми виробітку  % 114,2 96,4 115,5 

13 Частка розширення штату  % 5,93 8,73 7,31 

14 
Коефіцієнт стабільності 

персоналу  
од. 0,66 0,66 0,53 

 

Проведено аналіз мотиваційної спрямованості працівників (рис. 2.13). 

Допрацьовують 

до пенсії

Висока оплата 

праці

Користуються  

соціальними 

пільгами на ТКП

Можливість 

кар'єрного росту

Займаються 

улюбленою 

справою

Вважають, що на 

інших 

підприємствах 

аналогічна 

ситуація

Працюють,  але 

пасивно шукають 

кращий варіант

Рис. 2.13 Аналіз мотиваційної спрямованості працівників ТОВ 

«Рансайт».  
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Як видно з рис. 2.13 для частини співробітників робота є улюбленою 

справою (26%), 4% опитаних «допрацьовують» до пенсії, 15% впевнені, що 

на інших підприємствах аналогічна ситуація із мотивуванням та 

матеріальним стимулюванням персоналу, 11% опитаних користуються 

корпоративними соціальними пільгами на підприємстві, 22% опитаних 

працюють, але не виключають можливості переходу на інше місце роботи 

(пасивно шукають кращий варіант), 9% опитаних задоволені високою 

оплатою праці та 13% опитаних працівників сподіваються на можливість 

кар’єрного зростання на підприємстві.  

Таблиця 2.13 

Статистична оцінка важливості та проявів факторів  

демотивації на підприємствах   

№ 
Фактори де мотивації 

важливість прояви 

t p T p 

1 
Відсутність контролю діяльності та 

результатів 
0,91 p>0,05 2,51 p<0,05 

2 Низький рівень організаційної культури  1,33 p>0,05 5,90 p<0,01 

3 
Нестача засобів існування та несвоєчасна 

виплата зарплатні 
3,99 p<0,01 2,28 p<0,05 

4 
Здатність співробітників до корпоративних 

порушень 
3,51 p<0,01 2,65 p<0,05 

5 
Відчуття образи  

на підприємство 
5,61 p<0,01 3,30 p<0,01 

де t – значення t–критерію Ст’юдента, p – вірогідність відносно групи порівняння, p<0,05 – 

статистично вірогідні відмінності; p<0,01 – високий рівень статистичної значущості, p>0,05 – 

відмінності статистично не вірогідні. 

 

Згідно даних табл. 2.13, високий рівень статистичної значущості мають 

такі фактори важливості демотивації персоналу та загальної оцінки системи 

менеджменту як: нестача засобів існування та несвоєчасна виплата зарплатні, 

здатність співробітників до корпоративних порушень та відчуття образи на 

підприємство (p<0,01) та фактори проявів демотивації: низький рівень 

організаційної культури та відчуття образи на підприємство (p<0,01) а 

статистично вірогідні відмінності між групами спостерігаються для таких 

проявів демотивації, як: відсутність контролю діяльності та результатів, 

нестача засобів існування і несвоєчасна виплата зарплатні та здатність 

співробітників до корпоративних порушень (p<0,05).   
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     РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В 

МАЛОМУ БІЗНЕСІ 

 

 

3.1 Основні напрямки удосконалення системи менеджменту малого 

підприємства  

Важливе значення малого підприємництва обумовлює необхідність 

пошуку нових взаємопов’язаних заходів щодо забезпечення сприятливих 

умов його становлення і ефективного розвитку на державному та 

регіональному рівнях. Переважно регіональна спрямованість функціонування 

підприємств малого бізнесу покликана підвищувати добробут місцевого 

населення та сприяти зміцненню економічного потенціалу регіонів держави. 

Численні дослідження свідчать, що є декілька показників, за якими 

оцінюють внесок малого бізнесу в економічний розвиток міста, регіону, 

держави. Насамперед, це вартість виготовленої продукції (робіт, послуг), 

створені нові робочі місця, кількість зайнятих у малому підприємництві, 

створення конкурентного середовища тощо. Але ні в статистичній звітності 

всіх рівнів, ні в інших нормативних документах владних структур, ні в 

наукових публікаціях стосовно малого підприємництва не враховується 

внесок малого бізнесу в оздоблення та благоустрій населених пунктів 

відповідних адміністративних одиниць. Без такого врахування неможливо 

дати повну оцінку соціально-економічній діяльності малих підприємств і їх 

співпраці з місцевим самоврядуванням. 

Спостереження і аналіз офіційних та неофіційних відомостей про 

діяльність малих підприємств, виконані в роботі, стали основою для умовної 

класифікації та визначення більшості складових сучасного малого бізнесу в 

державі. На сучасному етапі слід говорити про функціонування таких 

складових малого бізнесу: формальний, неформальний, кримінальний, 

стихійний і сезонний. Наявність такої класифікації дозволяє дійти висновку, 
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що досить широкий спектр підприємницької діяльності припадає саме на 

неформальний та кримінальний малий бізнес. Як свідчать дані обстежень 

Державного комітету статистики України і розрахунки, виконані Радою з 

визначення продуктивних сил НАН України, нелегальні (незадекларовані) 

доходи мають всі без винятку верстви населення, оскільки середні сукупні 

еквівалентні витрати перевищують сукупні еквівалентні доходи по всіх 

групах населення на 35,4 %. 

Зростання кількості підприємств малого бізнесу обумовлює поліпшення 

економічного становища в державі та зменшення соціальної напруги в 

суспільстві. У роботі доведено, що доцільно регулювати кількість малих 

підприємств саме тих сфер господарювання, де виробляється значний 

надлишок товарів або виникає їх дефіцит на місцевих (регіональних) ринках, 

тому що нерегульований (стихійний) ріст підприємств малого бізнесу 

призведе до негативних явищ. В дисертації розроблено і на практиці 

апробовано підхід щодо визначення доцільної кількості підприємств малого 

бізнесу на конкретній адміністративній території. Він враховує чисельність 

населення регіону; частку населення, що користується певними послугами, та 

обсяг цих послуг в розрахунку на одну особу; вартість послуг та виручку 

малого підприємства, яке забезпечує рентабельну роботу. Цей підхід був 

використаний для визначення структури рекламного бізнесу в м. Київ. 

Співставлення результатів розрахунків по запропонованій формулі з 

фактичною кількістю малих підприємств аптечного бізнесу свідчить про 

насиченість міста фармацевтичними установами, і безперспективність 

подальшого збільшення їх кількості. Запропонований спосіб дозволяє 

обґрунтувати структуру напрямків підприємницької діяльності і кількість 

суб’єктів малого бізнесу конкретної сфери господарчої діяльності регіону. 

В сукупності чисельних факторів активізації малого бізнесу особливе 

місце належить освіті як системі формування професійних знань суб’єктів 

підприємницької діяльності. Підприємці зазнають економічного краху, в 

першу чергу, через низький рівень, обмеженість (а то і відсутність) знань, 
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умінь та навичок в сфері бізнесу. У зв’язку з цим у роботі запропоновано 

збалансовану систему підготовки підприємницького персоналу такого рівня, 

який має місце в країнах з розвиненою економікою. Запропонована система 

базується, в першу чергу, на формуванні підприємницького хисту, 

використовуючи досвід бізнесменів, та на проведенні навчання в умовах, 

близьких до реальних. Система підготовки персоналу для підприємницької 

діяльності повинна мати практично безперервний характер. 

Як правило, саме затвердження нової структури і штатного розкладу 

відділу кадрів стає фінальним пунктом її проектування одночасно, вихідним 

пунктом початку. При цьому до моменту затвердження структури буде 

готовий і повний комплект документів: положень, методик, інструкцій. Але 

ні одне положення, ні одна методика не можуть повністю врахувати всіх 

аспектів роботи відділу, особливо якщо мова йде про запуск якихось нових 

процесів. Світ, у якому ми живемо і працюємо змінюється дуже швидко. І в 

дійсності важливішим буває протистояти спокусі “не робити чого-небудь”, 

що не входить у посадову інструкцію або положення, а навпаки, постійно 

намагатися удосконалити всі процеси і процедури, з якими маєш справу. 

Нехай навіть інструкція чи положення предписує інші дії. Звичайно, в цьому 

питанні рядовий працівник відділу кадрів буде мати можливість поступити у 

відповідності не тільки з прийнятим положенням чи інструкцією, але і, перш 

за все, у відповідності зі здоровим глуздом, тільки якщо це буде 

культивуватися керівництвом цього відділу. 

Відділ кадрів, сконцентровуючи у своїх руках роботу з людьми в 

товаристві, має унікальну можливість, починаючи з самого себе, заложити 

основи формування культури “самонавчання і розвитку” у всьому товаристві. 

Бо носіями культури в товаристві є люди. Виходячи з того, формуючи у 

власному відділі кадрів творчого відношення до роботи, культуру уваги до 

людини, його стремління і життєвим планам, можна запустити процес 

формування обновленої культури у всьому товаристві. Усвідомлення 
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формування культури “самонавчання і розвитку” є першим правилом, 

керуючись яким можна блискуче здійснити намічені перетворення. 

Як і кожна організація, ТОВ задумується про необхідність підготовки 

кадрового резерву на управлінській посаді. Кадровий резерв необхідний для 

того, щоб, по-перше, мати рівновагу в управлінських кадрах, зберігати тим 

самим ділову культуру. І по-друге, щоб огородити товариство від кризи, у 

випадку звільнення з нього головних управлінців. Причини дуже 

переконливі. Для того, щоб мати рівновагу в кадрах і бути підготовленим до 

критичної ситуації у випадку звільнення головних управлінців, зовсім не 

обов’язково мати інститут резерву. 

Якщо відділ кадрів дійсно сконцентрує свої зусилля на процесі 

розвитку управлінців, необхідність існування резерву у підприємства 

відпаде. Насправді, навіщо ми будемо говорити про якихось спеціально 

підготовлених резервістах, коли любий управлінець (менеджер) товариства 

буде потенційно вже підготовленим до займання визначеного кола посад. 

Використовуючи процес розвитку мененджерів у чіткості альтернативи 

процесу підготовки кадрового резерву, ми опираємося на наступні моменти. 

По-перше, кожний менеджер повинен володіти трьома видами знань 

(див. рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1 Модель управлінської компетенції 

Існує структура знань менеджера, необхідна і достатня для найкращого 

виконання дорученої йому роботи. Таку структуру знань називаємо моделлю 

управлінської компетенції. 
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В даній моделі:“Х – знання” – це спеціальні знання по профілю 

займаємої посади, наприклад, начальник цеху повинен володіти знанням 

технології виробництва даного цеху. 

“У – знання” – це спеціальні управлінські знання, під якими 

розуміється знання в рідних областях, в тому числі психології управління, 

навички самоменедженту. 

“Z – знання” – це специфічні знання про те, за якими принципами 

функціонує і розвивається товариство,а також вміння їх розумно і творчо 

використовувати у своїй роботі, розвивати і вдосконалювати. Зазвичай 

систему цих принципів називають філософією управління. 

Даний підхід дозволяє визначити, яку підготовку повинен пройти 

менеджер, щоб структура його знань відповідала його наступному кроку. 

По-друге, введення інституту конкурсного заміщення управлінських 

посад. Даний інститут повинен, по-перше, створити рівні стартові умови для 

своїх робітників підприємства, хто намагається досягти більш високих 

ступеней кар’єрного шляху. По-друге, конкурсне заміщення управлінських 

посад створює стимул до розвитку і вдосконалення професійних і особистих 

якостей працівників, які бажають зробити власну кар’єру. Інститут 

конкурсного заміщення управлінських посад забезпечує необхідну перевагу в 

управлінні. Звичайно, даний інститут не може діяти стихійно. Конкурсне 

заміщення управлінських посад буде успішним при виконанні декількох 

правил: підприємство повинно бути орієнтоване, перш за все, на внутрішній 

конкурс. Лише у виключених випадках можна допускати до участі у конкурсі 

зовнішніх претендентів на управлінські вакансії; організація повинна бути 

орієнтована на, так сказати “горизонтально-вертикальний” кар’єрний шлях, 

взамін часто практикуючого “вузько-вертикального кар’єрного шляху”; 

конкурс на заміщення вакантної управлінської посади повинен бути 

відкритим і багатоступеневим. 

По-третє, при плануванні індивідуального розвитку менеджера 

необхідно приділяти увагу декільком моментам: кар’єрний шлях менеджера 
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повинен вистроюватися з точки зору його особистих можливостей, а також з 

точки зору його майбутніх потреб в управлінських кадрах самого 

підприємства; конкретні заходи по одержанню нових знань і умінь повинні 

плануватися таким чином, щоб забезпечити оволодіння менеджером тієї 

групи знань (Х, Y, Z), яка буде пріорітетною для його наступного кар’єрного 

кроку. 

Сучасний бізнес, признаючи верховенство людського фактору, 

направляє значні засоби на оплату праці, навчання персоналу і соціальні 

пільги. При цьому до цих пір ефективність вкладень в персонал практично не 

оцінюється. Засоби на оплату праці контролюються відділом праці і 

заробітної плати, засоби на навчання персоналу контролюються відділом 

кадрів, а соціальні пільги регулюються профсоюзом. Але в дійсності всі 

засоби, які організація затрачує на персонал, роблять не одну ціль – сприяти 

росту мотивації і лояльності робітників підприємства. Щодо відділу кадрів і 

відділу праці і заробітної плати, то вони підпорядковуються заступнику 

генерального директора по персоналу. В результаті, в фірми існує як мінімум 

2 бази даних по персоналу – по заробітній платі і по кадровій документації і 

повна відсутність інформації про те, наскільки ефективно витрачаються 

засоби. 

Управляти інвестиціями в персонал – це значить кланувати, 

розпреділяти і оцінювати їх ефективність. Через планування ми одержуємо 

об’єктивну уяву про повний об’єм інвестицій в людей. Задаючи принципи 

розподілу, ми формуємо потрібну структуру інвестицій в персонал. 

Планування, розподіл і оцінка ефективності інвестицій у персонал – 

складова одного процесу і повинні здійснюватися в рамках однієї структури. 

Для відділу кадрів життєво важливо стати цією структурою. 
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3.2. Удосконалення планування в малому бізнесі як складової 

системи менеджменту 

 

Провівши аналіз функціонування системи менеджменту 

досліджуваного підприємства, ми виявили проблеми, які стосуються 

планування діяльності цих суб'єктів господарювання, а саме: 

нереалістичність планів; часткова непрозорість планів для менеджменту 

підприємства; відсутність довгострокових планів; розходження між 

довгостроковими та короткостроковими планами; низька оперативність 

складання планів; неякісна реалізація планів; відсутність системного підходу 

при складанні планів.  

Для подолання вище перелічених проблем, нами було запропоновано 

автоматизувати процес планування на малих підприємствах, який може 

здійснюватись наступними методами: 

- хмарні технології дають можливість підприємству не витрачатися 

на утримання сервера і ремонт технологічного обладнання (для 

малого бізнесу невигідно індивідуальне фінансування великої 

структури заради кількох операцій); 

- використання інструментарію Big Data (дозволяє структурувати 

великі обсяги інформації на всіх етапах діяльності): 

- впровадження технологій real-time - тобто інформаційна обробка 

в умовах реального часу і моментальне програмування нового 

плану дій у зміненій ситуації; 

- автоматизація системи маркетингового планування 

(впровадження CRM, BI-system і т. д.)  

- використання технологій М2М, які передбачають мінімальне 

використання людських ресурсів і повну автоматизацію 

виробничих процесів. 

Впровадження інформаційних технологій з автоматизації планування в 

систему менеджменту малого підприємства дозволить оперативно виявляти 
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та готувати найбільш сприятливі умови діяльності підприємства, 

попереджувати та нівелювати можливі ризики і загрози, поліпшить 

координацію дій менеджменту малого підприємства, сприятиме 

раціональному використанню наявних ресурсів. 

Успішному виконанню фінансового плану підприємства сприяє дієвий 

систематичний контроль за доходами і видатками. Метою контролю є 

сприяння мобілізації всіх передбачених планом коштів і витрачання їх на 

передбачені потреби. Для придання контролю належного оперативного 

характеру перевірка та аналіз виконання фінансового плану повинні 

проводитись систематично протягом року.  

Контроль повинен здійснюватися на всіх ділянках фінансової 

діяльності підприємства: за грошовими видатками на виробництві, 

собівартістю продукції надходженням виторгу, утворенням і направленням 

грошових коштів, формуванням і виконанням оборотних фондів, виконанням 

плану фінансування капітальних вкладень, введенням в дію закінчених 

об'єктів та ефективним використанням основних фондів.  

Контроль за виконанням фінансового плану здійснюється за 

допомогою аналізу звітів за місяць, квартал, рік. При виявленні наявних 

резервів вони враховуються у планах наступних періодів. З метою економії 

всіх видів ресурсів важлива увага повинна приділятися попередньому і 

поточному контролю, своєчасному перегляду норм видатків матеріальних 

цінностей, контролю за станом запасів сировини, матеріалів, обладнання, за 

дотриманням нормативів оборотних засобів і залученням у виробництво 

понаднормативних матеріальних цінностей.  

На ТОВ «Рансайт» контроль за мобілізацією грошових ресурсів 

здійснюють фінансові служби спільно з іншими відділами, які беруть участь 

у прогнозуванні і виконанні цих завдань і ведуть облік їх надходження 

(маркетингові служби, бухгалтерія). Основну увагу тут зосереджено на 

головному джерелі надходжень - виручки від реалізації продукції і послуг.  
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Для організації постійного контролю за виконанням плану реалізації 

використовуються дані про хід відвантаження продукції, платоспроможність 

покупців, строки оплати платіжних вимог за раніше відвантажену продукцію 

і надходження коштів по днях місяця. Відділ збуту підприємства складає 

графіки відвантаження продукції, відхилення яких неминуче відображається 

на залишках готової продукції. Фінансовий відділ повинен контролює оплату 

рахунків. Для цього ведеться книга обліку всіх рахунків, пред'явлених 

покупцям за відвантажену продукцію.  

Співставлення звітних даних з показниками фінансового плану дає 

можливість проаналізувати причини відхилень у виконання окремих статей, 

виявити резерви і намітити заходи по підвищенню ефективності роботи 

підприємства і якості фінансового планування. Особливу увагу на 

підприємстві звертають на виконання наступних основних статей 

фінансового плану: по доходах -прибуток, амортизаційні відрахування і 

мобілізація внутрішніх ресурсів; по видатках - централізовані 

капіталовкладення, витрати на капітальний ремонт, відрахування у фонд 

економічного стимулювання. На закінчення аналізується виконання плану 

платежів до бюджету.  

Отже, основна мета контролю за розробкою стратегії фінансового 

планування підприємства полягає у реалізації основних фінансових завдань, 

що були поставлені у складеному підприємством фінансовим планом і 

досягненні позитивних фінансових результатів. Ефективність всього процесу 

фінансового планування залежить від постійного контролю та нагляду за 

виконанням фінансового плану та від скоординованості всіх служб 

підприємства, співпраця яких допоможе вчасно виявити відхилення від 

запланованого. У цьому зв'язку першочергова увага приділяється кінцевим 

результатам роботи - прибутку чи збитку. Контролю за прибутком означає 

постійне вивчення усіх чинників, які впливають на його величину об'єм 

виробництва і реалізації, рівень витрат, ціни, в тому числі розмір непрямих 

податків, зміни в асортименті і рентабельності продукції.  
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Аналіз виконання плану прибутку розпочинається із загальної оцінки 

виконання плану фінансових результатів за кожним напрямком одержання 

прибутку. Потрібно проаналізувати причини утворення позареалізаційних 

збитків, виявити винних, встановити, які заходи вживалися по недопущенню 

виникнення цих втрат надалі.  

Уважно повинно бути розглянуте виконання завдань по зниженню 

собівартості продукції, яка є основним джерелом прибутку. При цьому 

аналізуються відхилення за окремими статтями витрат на виробництво і 

встановлюється вплив норм видатків, цін і транспортно-заготівельних 

видатків на перевитрачання (або економію), зміни асортименту продукції.  

При аналізі звіту підприємства важливо з'ясувати, з чиєї вини виникла 

нестача власних оборотних коштів. Якщо нестача утворилася через 

невиконання плану прибутку або понад планових збитків внаслідок 

безгосподарності, недотримання режиму економії у витрачанні матеріальних, 

трудових і грошових засобів, нераціонального використання основних і 

оборотних фондів, то він повинен бути перекритий за рахунок понад 

планового додаткового прибутку, отриманого у зв'язку з проведенням 

спеціально розроблених організаційно-технічних заходів.  

В обов'язки фінансових служб входить постійний контроль за 

обгронтуванням потреб в оборотних засобах, їх формування, створення 

необхідних запасів товарно-матеріальних цінностей, їх використанням, 

швидкістю обороту основних елементів оборотних засобів. Аналізуючи стан 

власних оборотних коштів, треба перевірити, чи не було їх іммобілізації на 

непередбачені планом цілі.  

Ефективною формою контролю є складання звіту про виконання 

фінансового плану.  

Оцінимо ефективність наведеного вище процесу планування на ТОВ 

«Рансайт» за плановий 2019 рік.  Для цього спочатку на основі попередніх 

таблиць розміщених в 2-му розділі данної роботи та звіту про фінансові 
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результати за 2018 рік зробимо аналіз прибутковості ТОВ «Рансайт» 

(таблиця 3.1).  

 

Таблиця 3.1  

Плановий аналіз прибутковості НВКП «Рансайт» за 2018-2019 рр. 

№ 

з/п 
Показники 

Фактичне 

значення за 

2018 рік 

Заплановане 

значення за 

2019рік 

Відхилення планового 

2019р. до 2018р. 

тис.грн. % 

1 .  Дохід (виручка) від реалізації 

продукції, тис. грн.  

5615,4  5694,0  78,6  1,4  

2.  Податок на додану вартість (ПДВ), 

тис. грн.  

48,0  48,0  0,0  0,0  

3.  Чистий дохід (виручка) від 

реалізації продукції, тис.грн.  

5568,8  5646,0  77,2  1,4  

4.  Собівартість реалізованої 

продукції, тис.грн.  

4622,3  5219,0  596,7  12,9  

5.  Собівартість, в % до виручки від 

реалізації  

82,3  91,7  9,3  11,4  

6.  Валовий прибуток  946,5  475,0  -471,5  -49,8  

7.  Постійні витрати  770,1  463,5  -306,5  -39,8  

8.  Чистий прибуток  325,2  390,6  65,4  20,1  

9.  Інші звичайні витрати  505,5  611,4  105,9  20,9  

10.  Разом витрат  5290,2  5830,4  540,2  10,2  

11.  Загальна рентабельність, %  6,1  6,7  -  9,0  

12.  Рентабельність звичайної 

діяльності, %  

7,0  7,5  -  6,4  

13.  Коефіцієнт окупності виробничих 

витрат  

1,2  1,1  -  -10,2  

 

На основі аналізу прибутковості можна зробити висновок, що якщо 

Товариство зможе виконати поставлені перед ним задачі і отримає дохід 

(виручку) від реалізації продукції у плановому 2019 році у розмірі 5694,0 тис. 

грн., що на 1,4% більше ніж у звітному 2018 році, то навіть на фоні 
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збільшення собівартості продукції у плановому році на 12,9% і зменшення 

валового прибутку на 49,8%, прибутковість підприємства все одно 

збільшиться на 20,1% порівняно з 2018 роком на що значною мірою вплинуло 

зменшення постійних витрат – майже на 40%. Згідно із запланованим 

очікується збільшення загальної рентабельності на 9% в порівняні з 

попереднім роком і рентабельності звичайної (основної) діяльності – на 6,4%.  

Окупність виробничих витрат зменшиться на 10,2%, на що значною 

мірою вплинуло збільшення собівартості продукції та обрана підприємством 

цінова політика – ціни на вироби в плановому році зростуть недостатньо в 

порівнянні зі збільшенням виробничих витрат. Оцінку ефективності 

складання фінансового плану за 2018 рік потрібно здійснити за допомогою 

показників фінансового стану ТОВ «Рансайт», які розраховуються на 

плановий 2018 рік та порівнюються зі звітним 2018 роком (таблиця 3.2).  

                                                                                                                 Таблиця 3.2  

Прогнозна оцінка показників ліквідності ТОВ «Рансайт» за 2018-2019 рр. 

№ 

з/п 
Показники 

Норма-

тивне 

значення 

Період 
Відхилення 2018 

р. до 2019 р. 

2018 р. 2019 р. од. % 

2.  Коефіцієнт забезпезчення 

власними коштами  

> 0,1  
0,92 0,94 0,02 2,0 

3.  Коефіцієнт швидкої 

ліквідності  

> 1  
5,14 5,45 0,32 6,1 

4.  Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності  

> 0,1  
2,72 2,91 0,19 6,8 

5.  Коефіцієнт автономії  > 0,5  0,94 0,94 0,01 0,9 

 

На основі даних таблиц 3.2 можна зробити наступні висновки. 

Показники ліквідності відповідають нормативам. Значення коефіцієнта 

забезпеченості власними коштами 0,94 свідчить про те, що підприємство 

може достатньо забезпечити себе необхідними власними коштами. Величина 
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коефіцієнта швидкої ліквідності дорівнює 5,45, є досить високим, відповідає 

нормативному значенню і говорить про те, що підприємство здатне погасити 

свої поточні зобов’язання за рахунок оборотних активів.  

Коефіцієнт абсолютної ліквідності є найбільш твердим критерієм 

ліквідності об’єднання, і у запланованому періоді він більший критичної 

мережі, що відповідає нормативу і становить 2,91. Чим більше значення 

коефіцієнта автономії, тим краще фінансовий стан підприємства. У нашому 

випадку при запланованих фінансових результатах коефіцієнт автономії 

становить 0,94, що свідчить про очікуваний хороший фінансовий стан 

товариства у плановому періоді. Усі вище перераховані коефіцієнти у 

плановому році в порівнянні з попереднім збільшуються, що є позитивним 

для підприємства (таблиця 3.3).  

Таблиця 3.3  

Прогнозна оцінка показників ефективності використання активів 

НВКП «Рансайт» за 2018-2019 рр. 

№ 

з/п 
Показники 

Нормативне 

значення 

Період 
Відхилення 2019 

р. до 2018 р. 

2018 р. 2019 р. од. % 

1.  Маневреність робочого 

капіталу  

зменшення  0,62  0,63  0,01  1,6  

2.  Коефіцієнт оборотності 

оборотних коштів  

збільшення  1,32  1,34  0,02  1,2  

3.  Час обороту оборотних 

засобів  

зменшення  275,68  272,46  -3,21  -1,2  

4  Коефіцієнт оборотності 

зпасів  

збільшення  5,41  5,88  0,47  8,6  

5.  Час обороту запасів  зменшення  67,44  62,10  -5,34  -7,9  

6.  Фондовіддача  збільшення  4,74  4,88  0,15  3,1  

Більшість вітчизняних підприємств, які в силу різних обставин не 

займаються фінансовим плануванням, здійснюють власну операційну 

діяльність, не піклуючись про джерела додаткового фінансування. Для таких 

підприємств характерна зневага веденням повного комплексу фінансового 
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обліку, і віддається перевага в процесі управління фірмою єдиному 

фінансовому індикатору, яким є залишком коштів на розрахунковому рахунку 

підприємства. Менеджмент таких компаній зазвичай зсилається на загальний 

стан невизначеності на ринку як на найголовнішу перешкоду плануванню. 

Насправді джерелом додаткового фінансування таких підприємств є 

приріст грошового потоку, пов'язаний з операційною діяльністю фірми. З 

погляду джерел залучення таких засобів, ресурсами даного грошового потоку 

виступають насамперед нерозподілений прибуток підприємства, збільшення 

нарахувань і кредиторської заборгованості.  

Дані джерела називаються «автоматичним» фінансуванням, тому що 

вони існують відносно незалежно, і створюється враження, що вони реагують 

автоматично на зміну загального обсягу продажів фірми. 

Виникає питання, як взагалі реагують різні елементи активів, пасивів і 

звіту про фінансові результати на зміну обсягу продажів. За своїм типом 

поводження в залежності від зміни продажів різні облікові регістри можуть 

класифікуватися наступним чином. 

Статті пропорційної реакції. Сутність поводження цих елементів 

балансу і звіту про фінансові результати полягає в їхній пропорційній зміні 

відповідно до зміни обсягу продажів фірми.  

Частина елементів «автоматичного» фінансування відноситься саме до 

елементів цього типу. Зокрема, нарахування і кредиторська заборгованість. 

Серед елементів звіту про фінансові результати найбільш типовим 

представником цієї групи є прямі матеріальні витрати, які найчастіше 

реагують саме в такий спосіб. 

Перехідні статті. Сутність поводження цих статей полягає в тому, що 

при зміні рівня продажів фірми величина даних елементів продовжує 

залишатися незмінною і ніяк не реагує на підвищення ділової активності. 

Типовим представником такої реакції являються ті елементи фіксованих 

активів, що не повністю завантажені і не вимагають розширення при 

збільшенні рівня ділової активності. Іншими словами, поточне збільшення 
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рівня продажів (ділової активності) фірми знаходиться в рамках релевантного 

рівня даних елементів. 

Статті фіксованого приросту. Для даних статей особливо характерним 

елементом поводження є властивість приросту на фіксовану величину 

незалежно від відсотка приросту обсягу продажів. Типовим представником 

елементів цього типу є ті ж основні фонди, у випадку якщо подальше 

збільшення продажів вимагає їхнього додаткового придбання.  

Статті зі складною моделлю поводження. Ці елементи облікових 

регістрів відрізняються від попередніх насамперед тим, що їхня залежність 

від зміни рівня продажів фірми може описуватися на підставі складної, часто 

нелінійної залежності. Природа і характер їх реакції настільки різнобічні, що 

при побудові моделі їхньої реакції на зміну обсягів продажів часто 

використовуються многочленні, степеневі та інші екзотичні математичні 

функції.  

У цьому випадку передбачається збільшення частини безнадійної 

дебіторської заборгованості, а отже, чиста реалізаційна вартість такої 

заборгованості не буде реагувати пропорційно обсягу продажів. Розглянемо 

формування фінансового плану на прикладі ТОВ «Рансайт». Фінансова 

звітність, що слугувала базою складання фінансового плану, а також 

початковий, проміжний і остаточний варіант фінансового плану даної 

компанії приведені вище (таблиці 3.4 і 3.5).  

Таблиця 3.4 

Фактичний та прогнозований звіти про фінансові результати  

ТОВ «Рансайт» тис.грн. 

№ 

з/

п 

Назва 

показника 

Фактичне 

значення 

базового 

року 

Базис 

про-

гнозу 

Варіанти прогнозу 

Почат-

ковий 

варіант 

Вплив 

джерела 

фінансу-

вання 

Про-

міжний 

варіант 

Вплив 

джерела 

фінансу-

вання 

Кінце-

вий 

варіант 

1 Обсяг продажу 5500,0 х 1,05 5775,0 х 1,0 5775,0 Х 1,0 5775,0 

2 Матеріальні 

витрати 

3650,0 х 1,05 3832,5 х 1,0 3832,5 Х 1,0 3832,5 

3 Амортизація 555,3 + 135,0 690,3 х 1,0 690,3 Х 1,0 690,3 
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Продовження таблиці 3.4 
4 Прямі 

операційні 

витрати 

4205,3  4522,8  4522,8  4522,8 

5 Валовий 

прибуток 

1294,7  1252,2  1252,2  1252,2 

6 Адміністрати

вні витрати 

421,0 х 1,0 421,0 х 1,0 421,0 Х 1,0 421,0 

7 Витрати на 

збут 

355,0 х 1,05 372,75 х 1,0 372,75 Х 1,0 372,75 

8 Валовий 

прибуток 

518,7  458,45  458,45  458,45 

9 Проценти 176,6 х 1,0 176,6 + 27,426 204,026 + 1,195 205,221 

10 Прибуток до 

оподаткуванн

я 

342,1  281,85  254,424  253,229 

11 Податок на 

прибуток 

23% 

102,63  84,555 - 8,228 76,327 - 0,359 75,969 

12 Чистий 

прибуток 

239,47  197,295 - 19,198 178,097 - 0,837 177,261 

13 Дивіденди 59,868  49,324 + 4,799 44,524 + 0,209 44,315 

 Нерозподілен

и прибуток 

179,603  147,971 - 14,398 133,573 - 0,627 132,945 

 

Структура елементів (рядків) першої таблиці відповідає простій 

структурі звіту про фінансові результати, у той час як структура відповідних 

елементів іншої таблиці відповідає балансу підприємства. 

Спочатку розглянемо перший етап процесу формування 

прогнозованого звіту про фінансові результати. У процесі його формування 

будемо вважати, що фінансова звітність ТОВ «Рансайт» правильно 

відображає дійсний стан справ на підприємстві. Ще однією передумовою 

варто вважати можливість досягнення компанією в майбутньому плановому 

році приросту обсягу продажів +5%. 

Як базовий варіант візьмемо фінансові результати компанії за базовий 

рік. Вони наводяться в графі 3 таблиці 3.4. В якості таких передумов, будемо 

вважати, що прямі матеріальні витрати реагують пропорційно на зміну рівня 

ділової активності підприємства. У цьому випадку дані витрати повинні 
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зрости пропорційно на +5%, що і зазначено в базисі прогнозу (табл.3.4, гр.4, 

стор 2). 

Таблиця 3.5 

Фактичний та прогнозований баланси підприємства на кінець року.  

тис.грн. 

№ 

з/п 

Назва 

показника 

Фактич

не 

значен

ня 

базово

го року 

Базис 

прогнозу 

Варіанти прогнозу 

Початк

овий 

варіант 

Вплив 

джерела 

фінансува

ння 

Проміж

ний 

варіант 

Вплив 

джерела 

фінансува

ння 

Кінце 

вий 

варіант 

 Активи        

1 Грошові кошти 12,5 х 1,05 13,125 Х 1,0 13,125 Х 1,0 13,125 

2 Дебіторська 

заборгованість 

233,3 х 1,05 244,965 Х 1,0 244,965 Х 1,0 244,965 

3 Запаси 578,2 х 1,05 607,110 Х 1,0 607,110 Х 1,0 607,110 

4 Всього 

пот.активів 

824,0   865,2   865,2   865,2 

5 Довгострокові 

інвестиції 

1325,0 х 1,0 1325,0 х 1,0 1325,0 Х 1,0 1325,0 

6 Основні засоби 1851,0 + 450,0 2301,0 х 1,0 2301,0 Х 1,0 2301,0 

7 Всього  

фіксованих 

активів 

3176,0 х  3626,0 х  3626,0 Х  3626,0 

 Разом активів 4000,0  4491,200  4491,200  4491,200 

 Пасиви  

8 Кредиторська 

заборгованість 

78,7 х 1,05 82,635 х 1,0 82,635 Х 1,0 82,635 

9 Векселі 100,0 х 1,0 100,0 + 33,043 133,043 + 1,440 134,483 

10 Нарахування 177,300 х 1,05 186,165 х  186,165 Х  186,165 

11 Всього поточних 

зобов»язань 

356,000  368,800  401,843  403,283 

12 Довгострокові 

кредити 

110,0 х 1,0 110,0 + 49,564 159,564 + 2,160 161,724 

13 Довгострокові 

облігації 

880,0 х 1,0 880,0 + 82,607 962,607 + 3,600 966,207 

14 Разом 

довгострокових 

зобов»язань 

990,000  990,000  1122,172  1127,931 
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           Продовження таблиці 3.5 
 Разом 

зобов»язань 

1346,000  1358,800  1524,014  1531,214 

15 Акції 2000,0 х 1,0 2000,0 + 165,214 2165,214 + 7,199 2172,414 

16 Нерозподілений 

прибуток 

654,000 + 147,971 801,971 - 14,398 787,573 - 0,627 786,945 

17 Разом власного 

капіталу 

2654,000  2801,971  2952,787  2959,359 

 Разом пасивів 4000,000  4160,771  4476,802  4490,573 

18 Загальна зміна 

активів 

-  491,200  491,200  491,200 

19 Необхідні 

додаткові фонди 

-  330,429  14,398  0,627 

20 Сукупні 

додаткові фонди 

-  330,429  344,827  345,455 

 

На підставі базового варіанта розраховують перше наближення 

планових значень фінансових показників (табл.3.4, гр.5). Для їхнього 

розрахунку насамперед варто прийняти передумови щодо поводження 

кожної статті звіту про фінансові результати. 

Отже, прогнозований варіант продажів фірми (таблиця 3.4, гр. 5), 

складе: 

5500,000х1,05=5775,000 тис.грн., 

а матеріальні витрати (табл. 3.4, гр. 5, рд 2): 

3650,000х1,05=3832,000 тис. грн. 

Зовсім іншу природу поводження буде демонструвати амортизація 

фірми, що являє собою типову статтю приросту. Виходячи з умови, що для 

успішного забезпечення збільшення обсягу виробництва нам необхідне 

залучення додаткових фондів у сумі 450,000грн. і що середня норма 

амортизації складає 10,5%, можемо обчислити плановану вартість основних 

фондів (табл. 3.5, гр. 5, рд.6): 

1851,000+450,000=2301,000 тис. грн. 

 

величину прогнозованих амортизаційних відрахувань (табл. 3.4, гр. 5, 

рд.3): 
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2301,000*0,30=690,300 тис. грн. 

 

і приріст амортизаційних відрахувань (табл. 3.4, гр. 4, рд.3): 

 

690,300-555,300=+135,000 тис. грн. 

 

Виходячи з передумов незмінності адміністративних витрат і 

пропорційності збутових і маркетингових витрат, розрахуємо відповідно їхні 

планові величини аналогічним чином.  

Крім того, будемо вважати, що підприємство виплачує 23% податок на 

прибуток і застосовує політику виділення фіксованої частини чистого 

прибутку для виплат дивідендів у розмірі 25%. 

Результатом проведених обчислень є розрахований попередній 

варіант  прогнозованого звіту (таблиця 3.4, гр. 5). Найважливішим 

показником даного звіту буде прогнозований нерозподілений прибуток 

підприємства (табл. 3.4, гр. 5, рд.14), що кореспондується зі зміною 

нерозподіленого прибутку в попередній позиції прогнозу пасивів балансу 

(табл. 3.5, гр. 4, рд.18), так що прогнозована її величина (табл. 3.5, гр. 5, 

рд.18) складе відповідне збільшення базового варіанта: 

654,000+147,971=801,971 тис.грн. 

 

Таким чином, нерозподілений прибуток «іде» у джерела формування 

засобів на підприємстві. Тепер перейдемо до формування попереднього 

варіанту прогнозу активів балансу. При цьому використовуємо ті ж самі 

методологічні принципи, що і при формуванні прогнозу фінансових 

результатів. 

Для спрощення наших прикладних розрахунків будемо вважати кошти, 

дебіторську заборгованість і запаси підприємства пропорційними обліковим 

регістрам. Відзначимо, що в реальному житті для підтримки необхідного 

рівня ліквідності підприємство повинне розглядати саме можливість їхньої 
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пропорційної зміни. Для нашої моделі прогнозований необхідний залишок 

коштів складе (таблиця 3.5, гр. 5): 

12,500х1,05=13,125 тис.грн., 

 

дебіторська заборгованість (табл. 3.5, гр. 5, рд.2): 

233,300х1,05=244,965 тис.грн., 

 

а величина запасів (табл. 3.5, гр. 4, рд.3): 

578,200х1,05=607,110 тис.грн. 

 

З огляду на вже раніше спрогнозовану величину основних фондів у 

розмірі 2301,000 тис.грн. і припускаючи залишити незмінними величину 

довгострокових активів, обчислимо прогнозовану величину активів 

підприємства. Відповідно до попереднього варіанту прогнозу, вона складе: 

 

4491,200 тис. грн. (табл. 3.5, гр. 5, рд.8). 

 

Таким чином, для забезпечення 5% приросту обсягу продажів 

підприємства необхідно забезпечити приріст активів (табл. 3.5, гр. 5, рд.21) 

на рівні: 

4491,200-4000,000=+491,200 тис.грн. 

 

Частина засобів, необхідних для забезпечення приросту активів, 

підприємство знайде в результаті «автоматичного» фінансування за рахунок 

деяких облікових регістрів у пасиві. Так, кредиторська заборгованість і 

нарахування, будучи статтями автоматичної реакції, теж зростуть, 

забезпечивши нам частину додаткового фінансування. Наприклад, 

кредиторська заборгованість (табл. 3.5, гр. 5, рд.9) складе: 

 

78,700х1,05=82,635 тис.грн., 
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а нарахування (табл. 2, гр. 5, рд.11): 

 

177,300х1,05=186,165 тис.грн. 

 

Крім того, не слід забувати про величину нерозподіленого прибутку, що 

принесе додаткове фінансування в обсязі 147,971 тис.грн. 

Але всього цього внутрішнього фінансування у нашому прикладі все 

рівно недостатньо для забезпечення необхідного приросту активів. Для його 

забезпечення варто залучати  зовнішні ресурси. Для цього нам необхідно 

знайти обсяг зовнішнього фінансування (табл. 3.5, гр. 5, рд.22) у розмірі: 

4491,200-4160,771=+330,429 тис.грн. 

 

У випадку, якщо підприємство не планує робити додаткові емісії 

власних цінних паперів, залишається зовсім «просте» рішення, сутність якого 

в отриманні кредитів банку. Дійсно, банк може надати кредит підприємству в 

розмірі потрібних коштів, але для більшої наочності прикладу покажемо 

використання підприємством відразу декількох джерел фінансування. 

Уявімо, що фінансові менеджери підприємства вирішили 

забезпечити  засоби, яких бракує, в такий спосіб: 

- 10% потрібного фінансування планується забезпечити шляхом 

випуску векселів, прибутковість яких приблизно буде складати 16%. Таким 

чином, обсяг додаткового фінансування за рахунок залучення векселів (табл. 

3.5, гр. 6, рд.10) складе: 

10%х330,429=33,043 тис.грн. 

 

- 15% фінансування повинні принести банківські кредити, які 

планується отримати під 18%. Їхня сума (табл. 3.5, гр. 6, рд.13) складе: 

 

15%х330,429=49,564 тис.грн. 
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- ще 25% забезпечить емісія облігацій, теж під 16%. Сума їхнього 

емісійного доходу (табл. 3.5, гр. 6, рд. 14), складе: 

 

25%х330,429=82,607 тис.грн. 

 

Залишок потрібного фінансування передбачається заповнити завдяки 

додатковій емісії звичайних акцій, що при збереженні існуючої дивідендної 

політики призведе до зменшення дивідендів на одну акцію. 

Таке залучення зовнішнього капіталу вимагає збільшення процентних 

платежів, додаткова величина яких (табл. 3.4, гр. 6, рд.9) складе: 

 

16%х33,043+18%х49,564+16%х82,607=27,426 тис. грн. 

 

Це призведе до додаткової економії на податкові на прибуток і зміну 

інших показників звіту про фінансові результати. Така зміна призведе до 

необхідності перераховувати прогноз фінансових результатів підприємства . 

Перерахувавши заново прогноз фінансових результатів підприємства, 

ми тим самим створюємо його проміжний варіант (табл.3.4, гр. 7). 

Збільшення вартості зовнішнього залученого капіталу  на 27,426 тис. грн. 

призводить до економії податку на прибуток (табл. 3.4, гр. 6, рд.11) у розмірі 

8,228 тис. грн. і до  зменшення нерозподіленого прибутку (табл. 3.4, гр. 6, 

рд.14) на 14,398 тис. грн. 

Таке зменшення нерозподіленого прибутку вимагає ревізії 

прогнозованих результатів у балансі, а отже нами розраховується проміжний 

варіант прогнозованого балансу (табл. 3.5, гр. 7). Новий прогноз балансових 

статей показує обсяг додатково необхідного фінансування, який дорівнює 

величині зменшення нерозподіленого прибутку (табл. 3.5, гр. 7, рд.22). Для 

його отримання фінансові менеджери підприємства можуть задіяти уже 

визначені раніше джерела фінансування, зберігши їхню структуру і, можливо, 
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вартість капіталу. Таким чином, процес розрахунку варіантів прогнозованої 

звітності стає циклічним і зупиняється тоді, коли величина додатково 

необхідних фондів ставати менше порога суттєвості. 

Так, при проведенні наступної ітерації фінансового прогнозу, ми 

отримуємо додаткову нестачу капіталу в обсязі 0,627 тис.грн. (табл. 3.5, гр. 9, 

рд.22). Будемо вважати дану величину несуттєвою й останній створений нами 

варіант  - остаточним. 

Звичайно, нами приведений лише найпростіший приклад розробки 

фінансового плану підприємства. Реальні фінансові плани передбачають 

набагато більший обсяг робіт: прямі обчислення замість емпіричних 

залежностей, і враховують реальні умови залучення капіталу на ринку. 

Менеджери впроваджують  більш складні варіанти дивідендної політики, 

розрахунку амортизаційних відрахувань, необхідної величини основних 

фондів, дебіторської заборгованості і запасів підприємства. 

Сам процес стратегії фінансового планування може ускладнюватися 

необхідністю дотримання ключових фінансових показників: прибутковості 

активів і власного капіталу, ліквідності, оборотності і фінансового лівіреджу. 

Вартість позичкового капіталу, у залежності від його частки в сукупних 

пасивах, теж змінюється. 

Але при цьому загальна  концепція прогнозування фінансової звітності, 

скоріше усього, залишиться незмінною. 

 

 

3.3. Рекомендації з розробки системи менеджменту малого 

підприємства 

Все більше число малих і середніх підприємств, в тому числі й ТОВ 

«Рансайт», стикається з необхідністю завойовувати стійке положення на 

ринку товарів і послуг. Багато з них вибирають шлях створення на 

підприємстві умов, що гарантують стабільну якість, проводять реорганізацію 

виробництва, інші йдуть шляхом інвестицій, пошуку вигідних партнерів і т.д. 
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Надзвичайно мала їх частина вибирає один з найважчих шляхів - розробку, 

впровадження системи менеджменту якості з подальшою сертифікацією. 

Проте, ми вважаємо, що розвиток системи менеджменту якості на 

підприємстві дозволив би вирішити ряд існуючих проблем і підвищити 

конкурентоспроможність ТОВ «Рансайт». 

Сертифікація здатна забезпечити для досліджуваного підприємства: 

- підвищення авторитету і престижу підприємства; 

- підвищення довіри споживачів; 

- усвідомлення персоналом важливості питань якості; 

- розуміння того, яким має бути управління сучасною 

організацією, що забезпечує найкращі результати її діяльності. 

Слід зазначити, що малому підприємству при створенні системи 

менеджменту якості деякі питання вирішувати навіть легше, хоча не слід 

ігнорувати й істотні труднощі. На великому підприємстві при розвиненій 

організаційній структурі управління та значній кількості співробітників 

простіше знайти відповідальних виконавців – фахівців, за якими 

закріплюють найчастіше один вид діяльності або процес. На малому ж 

підприємстві, зі значно меншою чисельністю персоналу, відповідальностей у 

кожного - кілька.  

Аналіз організаційної структури ТОВ «Рансайт» показав відсутність на 

підприємстві відділу технічного контролю, який зазвичай представлений 

директором (менеджером) з якості, який виконує виключно функції 

технічного контролю. З іншого боку, певною перевагою постає відносна 

простота технологічного процесу - виробництво основної послуги легше 

зобразити схематично, візуалізувати, а значить, зробити більш зрозумілим і 

доступним персоналу.  

Основною умовою, що нівелює небезпеку потонути в паперах, слід 

вважати постановку питання таким чином, щоб фахівці підприємства при 

розробці системи менеджменту не писали стандарти, а розробляли 

процедури. Це суттєва відмінність, тому що важливо не стільки розробити 
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документи, скільки створити умови, щоб вони в подальшому працювали. 

Найбільш прийнятним спосом опису процесів видається їх графічне 

представлення. Інструментом для єдиного підходу і надання допомоги 

розробникам документів системи менеджменту служить складання блок-схем 

алгоритмів діяльності персоналу підприємства по процесам, процедурам, 

елементам або карт процесів. Обов'язкова відсилання до алгоритму - 

особливість запропонованого підходу. Їх необхідно застосовувати як перший 

етап при розробці або перегляді документів системи менеджменту: 

визначити послідовність процедур, операцій, кроків по виконанню того чи 

іншого завдання на підприємстві; виконавців кожного кроку; інформаційні 

потоки, значущі входи і виходи процесів. Тут слід уточнити: чи існує 

документ, яким передбачається ту чи іншу дію, чи відповідає він 

встановленим вимогам.  

Блок-схеми алгоритмів повинні складати фахівці, які безпосередньо 

здійснюють даний вид діяльності на підприємстві, знають суть і особливості 

діяльності. 

В ході роботи над блок-схемами можуть бути виявлені помилки в 

документообігу - відсутність тих чи інших нормативних документів.  

Необхідний такий рівень організації роботи керівництвом підприємства 

за допомогою консультантів, щоб якомога раніше зняти питання і скарги 

фахівців з приводу неефективного документообігу. 

Для розробки системи менеджменту якості на ТОВ «Рансайт» 

необхідно: 

1) виявити потреби і очікування; 

2) сформулювати, перевести їх на технічну мову показників і 

характеристик; 

3) уточнити їх достатність, в тому числі з урахуванням подальшого 

застосування; 

4) зробити зрозумілими для всіх учасників проекту; 

5) затвердити, прийняти рішення про початок розробки (проектування). 
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На досліджуваному підприємстві відсутні необхідні спеціалісти, тому 

пропонується залучення зовнішнього консультанта для проведення 

наступних видів робіт: 

- обстеження діючої на підприємстві системи менеджменту якості і 

розробка пропозицій по її вдосконалення з урахуванням сформованих 

традицій і доведення її до сертифікаційних вимог; 

- аналіз діючої на підприємстві документації та розробка пропозицій 

щодо її доведення до сертифікаційних вимог; 

- надання методичної допомоги при розробці алгоритмів, блок-схем, 

карт процесів та впровадженні документів; 

- видача рекомендацій і науково-методичний супровід вдосконалення 

структури управління підприємством, а при необхідності і служби якості; 

- розробка і впровадження системи внутрішніх аудитів та аналізу 

системи менеджменту якості як основного інструменту оцінки її 

ефективності і постійного вдосконалення. 

Відпрацювання процедури здійснюється проведенням на перших 

етапах спільних з консультантами внутрішніх аудитів; розглядом результатів 

і виявлених невідповідностей в підрозділах і службах якості, включенням в 

щоквартальний звіт для керівництва тих проблем і коригувальних заходів, які 

вимагають додаткових ресурсів або прийняття рішення на рівні керівництва; 

- організація підготовки та проведення попереднього і 

сертифікаційного аудитів системи менеджменту якості акредитованим 

органом, надання методичної допомоги в усуненні зауважень. 

Особливість даного підходу полягає в тому, що передбачені заходи 

можна здійснювати не тільки послідовно, але й паралельно, що робить 

можливим скоротити час їх реалізації. 

Враховуючи також негативні фактори конкурентоспроможності 

підприємства в сучасних умовах та завдяки аналізу ТОВ «Рансайт», можна 

зробити висновок, що основними проблемами є відсутність відділу кадрів, 

через невелику кількість персоналу. Обов’язки відділу кадрів бере на себе 
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директор підприємства, при цьому не достатньої уваги приділяє 

управлінським функціям. Суттєвим негативним фактором також є достатньо 

вагомий тиск на мале та середнє підприємництво з боку державних органів. 

Проаналізувавши макро- та мезо- рівні, робимо висновок, що на ринку 

рекламних послуг достатньо сильні конкуренти та конкурента боротьба. 

Загальною тенденцією, що простежується на ринку кредитування 

суб’єктів малого бізнесу, є збільшення обсягів кредитування, зміна структури 

кредитних портфелів та нарощування частки кредитів, наданих малому 

бізнесу за рахунок власних коштів банків. Чітка тенденція до збільшення 

обсягів кредитування малих підприємств та фізичних осіб - суб’єктів 

підприємницької діяльності в Україні - не виключає наявності цілого ряду 

проблем, вирішення яких дасть змогу забезпечити оптимальні умови надання 

банківських кредитів та мінімізувати кредитний ризик банку. 

 На підставі результатів, отриманих при аналізі 

конкурентоспроможності ТОВ "Рансайт" можна запропонувати наступний 

ряд заходів для поліпшення становища з боку державних органів: 

- зниження тиску фіскальних органів; 

- вдосконалення митного законодавства для сприяння виходу на 

європейський ринок; 

- пільгове кредитування малого підприємництва. 

Дані заходи не підконтрольні підприємству і довгі роки незалежності 

підприємці чекають конкретних заходів, які кожного разу знаходять 

відображення у передвиборчих обіцянках посадовців і партій, але не 

виконуються. Велике значення має питання повернення ПДВ – досить значні 

суми залишаються борговими зобов’язаннями держави і знижує можливості 

не те, що пільгового, а звичайного кредитування. 

 До основних способів підвищення конкурентоспроможності з боку 

підприємства можна віднести : 

 - ґрунтовне вивчення запитів споживачів і аналіз конкурентів;  

 - обґрунтована рекламна політика; 
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 - створення нової продукції; 

 - покращення якісних характеристик послуг;  

- модернізація обладнання;  

- всебічне зниження витрат; 

 - вдосконалення обслуговування у процесі купівлі та післяпродажного 

сервісу тощо.  

 Такі висновки були зроблені після аналізу мезосередовища 

підприємства. 

 Під програмою підвищення конкурентоспроможності прийнято 

розуміти певним чином організований комплекс робіт, спрямований на 

вирішення завдання підвищення конкурентоспроможності продукції та (або) 

підприємства, виконання якого обмежене в часі, а також пов’язане із 

споживанням конкретних фінансових, матеріальних і трудових ресурсів. 

 Враховуючи достатньо сильних конкурентів на  ринку рекламних 

послуг, виникає питання, як не просто втриматися  на цьому ринку, а  і 

примножити  прибуток  та посилити  позиції на ринку.    

На мезорівні до заходів посилення конкурентоспроможності 

підприємства можна віднести: 

- прогноз можливості зниження ціни. Зрозуміло, що для того, щоб 

знизити ціну, потрібно знизити собівартість виробництва, а це можна 

досягнути тільки  за рахунок зниження якості послуг, або ж через скорочення 

персоналу. Але враховуючи сферу рекламних послуг та діяльність 

підприємства ТОВ «Рансайт», стає зрозуміло, що немає можливості знизити 

ціну за рахунок зниження якості, тому «Рансайт» використовує досить дороге 

програмне забезпечення, від якого залежить основний результат 

підприємства. Клієнти ТОВ «Рансайт» надають перевагу саме цій організації 

завдяки фактору якості отриманого продукту на виході. За рахунок 

програмного забезпечення і висококваліфікованих спеціалістів підприємство 

може вступати в конкурентну боротьбу з аналогічними підприємствами на 

ринку.  
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Ще одною рекомендацією до посилення позицій ТОВ «Рансайт» є 

розширення клієнтської бази за допомогою створення більш масової реклами 

та виділення уваги для розробки сайту, що допоможе полегшити роботу та 

залучити більше нових клієнтів.. 

 

 

 

 



 

 

ВИСНОВКИ 

 

 

Результати проведеного дослідження в магістерській роботі дають 

підстави для наступних висновків:  

Система менеджменту в малому бізнесі  – важливий фактор вирішення 

багатьох регіональних проблем. Саме тому в більшості країн світу мале 

підприємництво є не тільки об’єктом державної політики, але й 

розглядається як один з чинників національної безпеки. Роль та функції 

малого підприємництва полягають не тільки в тому, що воно є одним із 

найважливіших дійових факторів економічного розвитку суспільства, яке 

спирається на ринкові методи господарювання. Його важливою функцією є 

сприяння соціально-політичній стабільності суспільства, тобто воно 

відкриває простір вільному вибору шляхів і методів роботи на користь 

суспільства та забезпечення власного добробуту. 

Проведення аналізу показало, що можливості зовнішнього середовища 

співпадають з сильними сторонами внутрішнього середовища підприємства, 

що дає підставу для розгляду оптимістичного сценарія діяльності «Рансайт». 

На основі проведеного аналізу ТОВ «Рансайт», зроблено висновок, що 

основними проблемами малого підприємництва є недосконалість 

фінансового планування, а також необхідно враховувавати високу 

конкурентність на данму сегменті ринку. Тому необхідно сконцентрувати 

увагу для розробки достатньо конкурентоспроможної стратегії, а також для 

управління конкурентоспроможністю в цілому для аналізованого 

підприємства.  

Основна мета контролю за розробкою стратегії фінансового 

планування підприємства полягає у реалізації основних фінансових завдань, 

що були поставлені у складеному підриємством фінансовим планом і 

досягненні позитивних фінансових результатів. Особливу увагу на 

підприємстві звертають на виконання наступних основних статей 
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фінансового плану: по доходах, прибуток, амортизаційні відрахування і 

мобілізація внутрішніх ресурсів.  

Використання фінансового планування створює для суб'єктів 

господарювання такі важливі переваги:  

забезпечує підготовку до використання майбутніх сприятливих для 

підприємства умов;  

 попереджує про можливі проблеми;  

стимулює управлінський персонал до реалізації своїх рішень в 

подальшій діяльності;  

поліпшує координацію дій управлінського персоналу підприємства;  

сприяє раціональному використанню ресурсів на підприємстві.  

Проаналізувавши стан фінансового планування на сучасних 

українських підприємствах виявлені такі проблеми:  

- нереальність фінансових планів;  

- оперативність складання планів;  

- прозорість планів для керівництва;  

- відрив довгострокових фінансових планів від короткострокових;  

- реалізація планів;  

- комплексність.  

Всі ці вищеперераховані проблеми можна подолати використовуючи на 

підприємстві новий підхід – використання новітніх комп’ютерних 

технологій, зокрема програмного забезпечення для автоматизації процесу 

планування. 

Впровадження інформаційних технологій з автоматизації планування в 

систему менеджменту малого підприємства дозволить оперативно виявляти 

та готувати найбільш сприятливі умови діяльності підприємства, 

попереджувати та нівелювати можливі ризики і загрози, поліпшить 

координацію дій менеджменту малого підприємства, сприятиме 

раціональному використанню наявних ресурсів. 
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Крім того, важливим напрямком удосконалення системи менеджменту 

досліджуваного підприємства є розробка та сертифікація системи 

менеджменту якості, що сприятиме поліпшенню бізнес-процесів, зміцненню 

позицій на ринку, створенню конкурентоспроможної продукції (послуг).  
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