
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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КОНКУРЕНЦІЯ -  ЯК ОЗНАКА РИНКОВИХ ВІДНОСИН 
У КНИЖКОВІЙ ТОРГІВЛІ

С.М. Дайновська, Т.П, Грет

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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для детального вивчення попиту на літературу, ретельного формування асортименту, налагод
ження зв’язків з новими постачальниками книжкової продукції, підвищення ефективності 
торговельної діяльності, впровадження заохочувальних заходів для стимулювання збуту книж
кової продукції.

Конкуренція в книжковій торгівлі визначається як економічне змагання підприємців, 
коли їх самостійні дії обмежуються можливостями кожного з них впливати на загальні умови 
реалізації книжкової продукції на ринку і стимулюють видання тієї літератури, яку потребує 
покупець. Через ринковий механізм конкуренція підпорядковує індивідуальні прагнення 
суб'єктів господарювання суспільним інтересам. Конкуренція є інструментом постійного 
порівняння ефективності діяльності різних книготорговельних підприємств, їх витрат і при
бутків. На цій основі вона забезпечує відбір та економічний розвиток лише тих книготорго
вельних підприємств, які здатні забезпечити не гірший, ніж у суперників, рівень цін, асорти
мент товарів, якість обслуговування покупців.

Узагальнення досвіду конкуренції в країнах з ринковою економікою дозволяє виділити 
три базові стратегії, на основі яких реалізуються конкурентні стосунки між книготорговельни
ми підприємствами.

Перша сіратегія — це зменшення витрат обігу, що залежать від роботи книготорговель
ного підприємства. Під нижчими витратами розуміється не просто менша їх сума, ніж у конку
рентів, а здатність книготорговельного підприємства здешевити книжкові товари і займатися 
просуванням останніх на ринку більш ефективно.

Стратегія друга — це спеціалізація книгарень, один із напрямків удосконалення асорти
ментної роботи, суть якої полягає в організації діяльності книжкових магазинів з продажу 
книжкової продукції окремих розділів і груп. Спеціалізація забезпечує більш широкий вибір 
книг певної тематики, створює сприятливі умови для підвищення кваліфікації продавців, для 
глибокого вивчення попиту населення, для реклами та пропаганди книг. У результаті ство
рюється перевага над конкурентами або диференціацією асортименту книжкової продукції на 
основі повного задоволення потреб окремої ірупи покупців або шляхом досягнення менших 
затрат при обслуговуванні обраного сегмента ринку книг.

Третя стратегія — це впровадження нововведень. Вільний книжковий ринок не лише 
характеризується різноманітністю товарів і цін на них, але й сприяє появі великої кількості но
вих видань і послуг. Головна мета її — випередити конкурентів в питаннях впровадження но
вих напрямків роботи, прийомів стимулювання збуту, методів організації праці, а також виходу 
на ринок збуту з новими товарами, щоб одноосібно зайняти ринкову нішу, де конкуренція 
відсутня або дуже мала.

Таким чином, конкуренція є необхідною умовою функціонування і розвитку ринкових 
відносин у книжковій торгівлі, вона спрямовує діяльність книготорговельних підприємств на 
задоволення попиту на книжкову продукцію, в корисне для суспільства русло.
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 

О. АГ. Боженко, О.Я. Онещак

Розвит ок підприємницт ва й  акт ивізація м алого бізнесу є  важ ливим елементом р и н к о во ї еконо
м іки, я к и й  сприяє виріш енню  питань структурної перебудови економ іки, забезпечення р и н к у  товарами 
та послугам и, послаблення м онополізм у і  розвит ку конкуренції, ст ворення додат кових робочих м ісць.

Важ ливою ум овою  ф ункціонування м алих підприємст в є  всебічна система держ авної підт римки 
їх , удосконалення м еханізм у оподаткування, ф інансово-кредит ної політ ики. Потребують р о зв’язання  
проблем и т ехнічного оснащ ення м алих підприємст в.

Развитие предпринимательства и  акт ивизация м алого бизнеса являю т ся важ ным элементом ры 
ночной  эконом ики, способствующ им реш ению  задач структурной перест ройки эконом ики, обеспечения 
ры нка товарами и  услугам и, ослабления м онополизм а и  развит ия конкуренции, создания дополнит ель
н ы х рабочих мест.

Важ ным условием  ф ункционирования м алы х предприят ий являет ся всест оронняя система госу
дарст венной поддерж ки и х, соверш енст вование механизма налогооблож ения, ф инансово-кредит ной по
лит ики. Требуют своего реш ения проблем ы  т ехнического оснащ ения м алы х предприят ий.

Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішим компонен
том ринкової економіки є існування та взаємодія багатьох великих, середніх і малих
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