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Формування організаційного механізму залучення іноземних інвестицій в економіку 
України пов’язане із створенням таких правових структур, які б могли надавати конкретну до
помогу іноземному інвестору. На даний час найвищою ланкою цього механізму є Консульта
ційна Рада при Президентові України з питань іноземного інвестування, яка співпрацює з Па
латою незалежних експертів при Президентові України з питань інвестицій, Центром моніто
рингу інвестиційного клімату та Українським агенством сприяння іноземним інвестиціям. Для 
уникнення бюрократичних проблем у здійсненні прямих зарубіжних капіталовкладень не
обхідним є якісне оновлення державного управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Значною перешкодою у проведенні іноземного інвестування є низький рівень розвитку 
інфраструктурних систем (транспорту, зв’язку, . інформатики тощо). Назріла потреба у 
здійсненні програми інформатизації, яка б включала розробку системи заходів по створенню 
сприятливого інформаційного середовища в зовнішньоекономічній, інвестиційній сферах з 
перспективою інтегрування у загальну систему інформаційного забезпечення управління еко
номікою.

Таким чином, механізм вітчизняного прямого іноземного інвестування потребує знач
них перетворень. Розраховувати на ріст іноземних капіталовкладень можливо лише за умови 
створення сприятливого інвестиційного клімату з його прогнозованою й стабільною податко
вою політикою, незмінністю законодавства, надійними гарантіями захисту зарубіжних інве
стицій,
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Розглядаються акт уальні пит ання удосконалення економ ічного аналізу господарської діяльност і 
видавничо-поліграф ічних структур в  ум овах ри н ко во ї економ іки. С ф ормульовані напрям ки економ ічного 
аналізу щ одо: о ц ін ки  попит у на  продукцію  д л я  прогнозування виробничої програм и ви п уску і  р еалізац ії 
продукції; аналізу причин  зниж ення та обгрунт ування ш ляхів поліпш ення к ін ц еви х ф інансових резуль
татів роботи; аналізу ум ов вибору товарів покупцям и (зам овцям и) та подолання ко н кур ен ц ії виробників 
аналогічної продукції;

Рассматриваются актуальные вопросы  соверш енст воваш ія эконом ического анализа хозяйст вен
н о й  деятельности издат ельско-полиграф ических структур в  условиях ры ночной эконом ики. Сф ормулиро
ваны  направления эконом ического анализа относительно: оценки спроса на продукцию  д ля  прогнозиро
вания производст венной программы  вы пуска и  реализации продукции; анализа п р и чи н  сниж ения и  
обоснования путей улучш ения конечны х ф инансовы х результатов работы; анализа усло ви й  вы бора това
р о в покупат елями (заказчикам и) и  преодоления конкуренции производит елей аналогичной продукции.

Поліпшення результатів виробничо-господарської діяльності на будь-якому рівні 
управління пов’язане з правильним розумінням змісіу і значення окремих функцій управління: 
прогнозування і планування, організація, регулювання, стимулювання, облік, контроль, аналіз.

Кожна функція формує певну управлінську діяльність і разом з тим лише їх єдність дає 
цілісну систему управління економічного підприємства.

Економічний аналіз є важливим засобом для обтрушування шляхів і темпів еко
номічного розвитку виробництва й підвищення його економічної ефективності.

В умовах становлення ринку роль економічного аналізу у підвищенні ефективності ви
робництва зростає. Це пов’язано із самостійністю прийняття рішень підприємств з питань 
формування виробничої програми випуску продукції, формування та використання трудових, 
матеріальних і Грошових ресурсів, технічного розвитку й організації виробництва, організації 
матеріально-технічного забезпечення.

Мета економічного аналізу в підприємницькій діяльності — допомагати приймати най
кращі рішення та знижувати ризик їх прийняття. При цьому аналітичні дослідження дають 
важливу інформацію, яка дозволяє визначити реальність запропонованої ідеї та шляхи її впро
вадження.

Як уже згадувалось, економічний аналіз відіграє важливу роль у компетентному прий
нятті рішень — сьогодні більше, ніж будь-коли в минулому, і швидше, ніж колись, потребує 
оновлення асортименту продукції, підвищення її конкурентоздатності; постійно розширюється
1 0 0



НАУКОВІ ЗАПИСКИ 1'99 СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ І ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІГРАФІЇ

асортимент матеріалів, з яких потрібно вибрати найвідповідніші для конкретних виробничих 
умов.

Одним з важливих напрямків застосування економічного аналізу діяльності будь-якого 
підприємства є визначення цілей його розвитку на основі оцінки попиту на певну продукцію, 
встановлення завдань щодо розширення вирббництва, визначення потенційних замовців 
(покупців), формування, виробничої програми та плану реалізації продукції.

Другим важливим напрямом застосування економічного аналізу в діяльності 
підприємств є розв’язання проблеми в певний період його роботи: чому підприємство не має 
(або має відносно малі) прибутки, чому воно втрачає замовників (ринок збуту) і що можна 
зробити, щоб виправити становище.

Третім важливим напрямом економічного аналізу є сприяння розвиткові 
підприємництва. Дає відповідь на питання, чому замовники (споживачі) вибирають ті чи інші 
товари (послуги) і як здійснюється вибір. Результати аналізу можна використати для 
визначення шляхів збільшення випуску продукції, досягнення вигіднішого рівня 
рентабельності, цін, подолання конкуренції.

Для визначення першочергових напрямів економічного аналізу і шляхів поліпшення ре
зультатів діяльності підприємства потрібно (за результатами роботи двох суміжних років) дати, 
по-перше, оцінку досягнутого рівня виробництва, витрат на виробництво, цін на продукцію та 
змін, які відбулися порівняно з минулим роком. Такий аналіз рекомендується виконувати спо
собом економічної діагностики (експрес-аналіз). Він забезпечує оперативність і низьку тру
домісткість досліджень, що важливо в роботі підприємств, яким не під силу виконувати ком
плексний підсумковий аналіз.

По-друге, у процесі аналізу вивчаються зміни цих показників, що намітилися на ринку.
Як показала практика, проблемою діяльності поліграфічних підприємств сьогодні є 

скорочення випуску друкованої продукції в натуральному виразі та пов’язане з ним значне не- 
довикористання виробничих потужностей, машин і обладнання, погіршення у зв’язку з тим 
кінцевих результатів роботи: збільшення витрат на 1 ірн. товарної продукції за рахунок зро
стання умовно-постійних витрат на одиницю продукції, підвищення ціни за одиницю про
дукції при збільшенні її собівартості і нерідко при зниженні рентабельності окремих видів про
дукції, зменшення прибутку від її реалізації. Розв’язання цієї проблеми -  це пошук і реалізація 
резервів збільшення виробництва і збуту продукції.

Резерви виробництва й реалізації продукції розглядаються як невикористані можливості 
економічного росіу вирббництва та його кінцевих фінансових результатів. У процесі аналізу 
дають оцінку зовнішніх і внутрішніх резервів.

Зовнішні резерви виробничої програми формуються зміною попиту на продукцію, її 
конкурентоспроможністю. Аналіз зменшення обсягу виробництва й реалізації, продукції пови
нен встановити, наскільки це виникло через скорочення потреби в друкованій продукції із-за 
спаду виробництва в замовників, наскільки через посилення конкуренції чи внаслідок 
внутрішніх причин — низького рівня якості продукції та організації формування виробничої 
програми, встановлення надто високих цін на продукцію.

Керівники підприємства та спеціалісти повинні постійно вдосконалювати роботу по 
формуванню виробничої програми і визначати конкретний план реалізації за певний період. В 
ньому вказують дійсних і потенційних замовників, показники реалізації в діючих оптових 
цінах, які будуть досягнуті в роботі за певний період.

Для залучення потенційних замовників друкованої продукції та вибору постачальників 
вивчають інформацію довідкових каталогів, ділових газет, тижневиків, статистичних зведень і 
рекламних видань, використовують особисті зв’язки, участь і спілкування з учасниками нарад, 
семінарів, конференцій і виставок у галузі техніки й технології виготовлення друкованої про
дукції.

Внутрішні резерви виробництва й реалізації продукції виражають можливості даного 
підприємства, вони пов’язані насамперед з використанням виробничого потенціалу і станов
лять основну область аналітичних досліджень.

Ці резерви збільшення обсягу виробництва продукції окремих підприємств можуть бути 
виявлені та підраховані на основі порівняльного аналізу показників використання виробничого 
потенціалу підприємств, організаційно-технічного рівня виробництв, а також використання їх 
виробничих потужностей.

Важливе значення має аналіз показників, які забезпечують конкурентоспроможність 
продукції, -  якість, собівартість, ціна.

Одним з важливих показників роботи поліграфічних підприємств, який в сучасних умо
вах господарювання є базою для ціноутворення і від якого залежать кінцеві результати роботи, 
є повна собівартість товарної продукції. Як показали практика й аналіз діяльності 
поліграфічних підприємств, собівартість товарної продукції зростає швидше, ніж товарна про
дукція в діючих оптових цінах, що зумовлює збільшення витрат на 1 грн. товарної продукції.
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Аналіз витрат на виробництво в цілому і за елементами, встановлення абсолютного 
відхилення темпів їх росту, значущості кожного елемента у складі цих витрат вказують на вит
рати, аналіз яких необхідно поглиблювати в першу чергу.

Практика показала, що на ряді поліграфічних підприємств матеріаломісткість продукції 
і витрати на виробництво найбільше зросли за рахунок збільшення витрат на матеріали й си
ровину, що включається в собівартість, товарної продукції, збільшилася їх частка в затратах на 
виробництво. В такій ситуації пошук джерел економії забезпечується поглибленим аналізом 
матеріальних витрат, який включає:

аналіз зміни структури витрат на окремі види матеріалів (продуктів різних галузей про
мисловості) у порівнянні з базою;

аналіз впливу матеріаломісткості за видами матеріалів на матеріаломісткість продукції в 
цілому; ,

аналіз використаних сировини і матеріалів на технологічні цілі за постачальниками од
норідних матеріалів, їх структурою, кількістю, вартістю, у т.ч. транспортно-заготівельними вит
ратами;

аналіз витрат матеріалів на одиницю продукції в порівнянні з поточними нормами 
підприємства, галузевими нормами і витратами минулого року;

аналіз впливу зміни середніх оптових цін за одиницю матеріалу на рівень матеріальних 
витрат у цілому.

У випадках, коли збільшується трудомісткість продукції, показником, аналіз якого слід 
поглиблювати, є витрати на оплату праці, що входять у собівартість продукції.

Аналіз витрат на оплату праці включає:
аналіз і оцінку зміни структури витрат на оплату праці порівняно з базою за категорія

ми працюючих, за видами виплат;
аналіз абсолютної зміни витрат на оплату праці за факторами;
аналіз норм часу і виробітку;
аналіз й оцінку зміни середньорічної заробітної плати одного працюючого всіх кате

горій працюючих;
аналіз обгрунтованості систем оплати праці і преміювання за виробничі результати ро

боти.
Важливе значення має аналіз якості продукції за показниками, облік яких ведеться на 

підприємстві (відповідність параметрів стандартам на друковану продукцію, технічним умовам і 
технологічним інструкціям, втрати від браку), а також рентабельності продукції в цілому та 
окремих її видів.

Рівень рентабельності оцінюється з точки зору формування ціни, яка повинна забезпе
чити конкурентоздатність продукції, дотримання рівня рентабельності на окремі види про
дукції та достатнього забезпечення підприємства прибутком.
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Розглядаєт ься конкуренція в  к н и ж к о в і й т оргівлі я к  ознака ринкових відносин. Подаються 
основні стратегії ко нкур енц ії на  книж ковому р и н к у  в  сучасних умовах.

Рассматривается конкуренция в  книж ной торговле как элем ент рьш очны х от нош ений. Подаются 
основны е стратегии конкуренции на книж ном ры нке в  соврем еш /ы х условиях.

Найвідчутнішим результатом державного курсу на проведення глибоких економічних 
реформ є бурхливий сплеск утворення, становлення і розвитку малого й середнього бізнесу. 
Сьогодні малі й середні підприємства в усіх галузях народного господарства і являють собою 
організації з різними формами власності — від приватної до державної. Важливим є те, що маді 
підприємства створюють необхідну для ринку конкуренцію. Кардинальні зміни відбулись і в 
сфері книгорозповсюдження. Великі книготорговельні організації (обласні і республіканські 
книготорги) трансформувалися переважно в гуртово-роздрібні підприємства, скоротивши 
управлінський апарат і зробивши своєю основою гуртові бази та роздрібну мережу.

Наявність великої кількості книготорговельних підприємств різних форм власності 
викликає конкуренцію між ними. Конкуренція в книжковій торгівлі є стимулюючим фактором
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