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Скриньковський Р. М. Діагностика постачальницької та збутової діяльності підприємства
У статті сформовано систему діагностики постачальницької та збутової діяльності підприємства на засадах господарського обліку, рекламної 
інформації та системи «витрати – обсяги виробництва – прибуток» з урахуванням професійно-освітнього рівня персоналу. Встановлено, що 
ключовими бізнес-індикаторами інтегрального індикатора постачальницької та збутової діяльності підприємства на засадах господарського 
обліку є: a) індикатор рівня управлінського обліку; b) індикатор рівня фінансового обліку; c) індикатор рівня бухгалтерського обліку; d) індикатор 
рівня оперативно-технічного обліку; e) індикатор рівня статистичного обліку; f) індикатор рівня податкового обліку. Інтегральний індикатор 
постачальницької та збутової діяльності підприємства на засадах рекламної інформації слід визначати за двома рівнями: 1) рівень економічної 
ефективності рекламної інформації; 2) рівень комунікаційної ефективності рекламної інформації. Діагностику постачальницької та збутової 
діяльності підприємства на засадах системи «витрати – обсяги виробництва – прибуток» слід проводити на основі взаємозв’язку таких складо-
вих: витрати, обсяги виробництва та прибуток із впливом на ці складові ключових характеристик професійно-освітнього рівня персоналу.
Ключові слова: підприємство, діяльність, постачання, збут, облік, інформація, діагностика, бізнес-індикатори.
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УДК 65.01
Скрыньковский Р. Н. Диагностика снабженческой и сбытовой  

деятельности предприятия
В статье сформирована система диагностики снабженческой и сбы-
товой деятельности предприятия на основе хозяйственного учета, 
рекламной информации и системы «затраты – объем производства – 
прибыль» с учетом профессионально-образовательного уровня персона-
ла. Установлено, что ключевыми бизнес-индикаторами интегрального 
индикатора снабженческой и сбытовой деятельности предприятия 
на основе хозяйственного учета являются: a) индикатор уровня управ-
ленческого учета; b) индикатор уровня финансового учета; c) индика-
тор уровня бухгалтерского учета; d) индикатор уровня оперативно-
технического учета; e) индикатор уровня статистического учета;  
f) индикатор уровня налогового учета. Интегральный индикатор снаб-
женческой и сбытовой деятельности предприятия на основе рекламной 
информации следует определять по двум уровням: 1) уровень экономи-
ческой эффективности рекламной информации; 2) уровень коммуника-
ционной эффективности рекламной информации. Диагностику снаб-
женческой и сбытовой деятельности предприятия на основе системы 
«затраты – объем производства – прибыль» следует проводить на 
основе взаимосвязи таких составляющих: затраты, объемы производ-
ства и прибыль с влиянием на эти составляющие ключевых характери-
стик профессионально-образовательного уровня персонала.
Ключевые слова: предприятие, деятельность, поставки, сбыт, учет, 
информация, диагностика, бизнес-индикаторы.
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Skrynkovskyy R. M. Diagnostics of Supply and Sales Activities  

of Enterprise
In the article, a system for diagnostics of supply and sales activities of enter-
prise is generated on the basis of economic accounting, advertising informa-
tion and system of «costs – production volume – profit», taking into account 
the vocational-educational level of staff. It has been determined that key busi-
ness indicators of the integrated indicator of supply and sales activities of 
enterprise on the basis of economic accounting are the following: a) indicator 
of the managerial accounting level; b) indicator of the financial accounting 
level; c) indicator of the bookkeeping level; d) indicator of the operational-
technical level of accounting; e) indicator of the statistical recording level; 
f) indicator of the tax accounting level. The integrated indicator of supply 
and sales activities of the enterprise on the basis of advertising information 
should be defined by the two following levels: 1) level of economic efficiency 
of the advertising information; 2) level of communication efficiency of adver-
tising information. A diagnostics of supply and sales activities of enterprise 
on the basis of the system of «costs – production volume – profit» should 
be based on the relationship of the following components: costs, production 
volumes and profit, with influence of the vocational-educational level of staff 
on the key characteristics.
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Реалії ринкової економіки України в даний час де-
монструють процеси спаду та явні збитки діяль-
ності багатьох вітчизняних підприємств. Ключо-

вими проблемами є військова агресія Російської Феде-
рації проти України та окупація Росією Криму. 

Поряд з тим, суттєвою причиною цього є також 
діюча неефективна система виробничо-господарського 
процесу, яка призводить до гальмування реалізації його 
етапів. Одними із ключових етапів цього процесу, саме 
у яких найчастіше спостерігаються порушення (збої),  
є постачання і збут продукції. У контексті цього виникає 
потреба в діагностиці постачальницької та збутової ді-
яльності підприємства на засадах господарського облі-
ку, рекламної інформації та системи «витрати – обсяги 
виробництва – прибуток» з урахуванням професійно-
освітнього рівня його працівників. Це забезпечить 
ефективне (результативне) прийняття управлінських рі-
шень, націлених на досягнення окремих кінцевих цілей 
суб’єкта господарювання (підприємства).

Вирішенню практичних проблем, що стосуються 
окремих аспектів діагностики діяльності підприємств, 
присвячено багато праць як закордонних, так і вітчизня-
них учених-економістів. Зокрема, серед них слід виділи-
ти праці Андрушка А. М., Бондарчук Н. В., Борковської 
В. В., Ботушан М. І., Гараніної І. І., Діброви Т. Г., Ільєн-
ка А. Б., Камінської Т. Г., Карпенка А. В., Козака М. І.,  
Левицької С. О., Леня В. С., Литовченко І. Л., Невмержиць-
кої О. В., Одінцової Т. М., Окландера М. А., Сардак О. В., 
Харук К. Б., Хацера М. В., Чаус І. В., Шаповалової Т. В., 
Шульги Л. В., Янковської Л. А. та ін. [1 – 15].

Проте у наукових працях зазначених вище авторів 
не до кінця розкритими залишаються проблеми діагно-
стики постачальницької та збутової діяльності підпри-
ємства на засадах: a) господарського обліку; b) реклам-
ної інформації; c) системи «витрати – обсяги виробни-
цтва – прибуток».

Мета наукової роботи полягає у формуванні сис-
теми діагностики постачальницької та збутової діяль-
ності підприємства на засадах господарського обліку, 
рекламної інформації та системи «витрати – обсяги 
виробництва – прибуток» з урахуванням професійно-
освітнього рівня персоналу.

Аналіз літературних джерел [1 – 3] за проблемою 
свідчить про доцільність представлення сутності таких 
економічних категорій, як «постачальницька діяльність 
підприємства» і «збутова діяльність підприємства».

З огляду на це, дослідження праць вітчизняних на-
уковців показало, що в економічній літературі практич-
но відсутні концептуальні підходи до тлумачення сут-
ності такої економічної категорії, як «постачальницька 
діяльність підприємства». У відповідності до цього до-

цільним буде представлення суті поняття «постачання», 
згідно з яким можна встановити сутність цієї категорії.

Так, науковець Камінська Т. Г. [1], під постачанням 
розуміє операції із забезпечення підприємства відпо-
відними засобами праці, потрібними для виробництва 
продукції [1].

У контексті вищезазначеного постачальницька ді-
яльність підприємства – це початкова фаза виробничої 
діяльності підприємства, який передбачає забезпечення 
підприємства засобами та предметами праці, а також 
матеріалами і сировиною, що затребувані у процесі ви-
робництва продукції.

Натомість економічна категорія «збутова діяль-
ність підприємства», на думку Шульги Л. В., являє со-
бою процес [2]:
 планування реалізації відповідного обсягу то-

варів, ураховуючи при цьому очікуваний рівень 
прибутку;

 пошук і відбір кращих покупців (споживачів) 
товарів;

 здійснення торгів зі встановленою відповідною 
ціною на відповідний товар певної якості;

 визначення і використання чинників (факто-
рів), що здатні прискорити збутовий процес та 
примножити прибуток від цієї реалізації.

Як зазначається в науковому дослідженні Ан-
друшка А. М. [3], процеси постачання і збуту є окреми-
ми етапами цілісного процесу виробництва, де процес 
постачання виступає початковою фазою виробництва,  
а процес збуту – завершальною.

Поряд з тим, як свідчить аналіз наукових праць 
[1 – 15] і досвід підприємств (СП ТзОВ «Сферос-
Електрон», ТзОВ «Велет Авто», ПрАТ «Львів-

ський локомотиворемонтний завод», ДП «Стрийський 
вагоноремонтний завод», ПАТ «Дрогобицький завод ав-
томобільних кранів» та ін.), встановлено, що загальний 
інтегральний індикатор діагностики постачальницької і 
збутової діяльності підприємства (ІПЗД) – на засадах гос-
подарського обліку (ІГО), рекламної інформації (ІРІ) та сис-
теми «витрати – обсяги виробництва – прибуток» з ура-
хуванням професійно-освітнього рівня персоналу (ІВОП) – 
доцільно розраховувати, виходячи з формули (1):

         
3 .ПЗД ГО РІ ВОПІ І І І  

  
(1)

У результаті опрацювання літературних джерел 
за даною проблематикою, а також вивчення практики 
функціонування суб’єктів господарювання, встанов-
лено, що інтерпретувати ІПЗД можна за такою шкалою 
оцінювання:

0,8 – 1 – високий результат ефективності поста-
чальницької і збутової діяльності підприємства;

0,3 – 0,7 – середній результат ефективності поста-
чальницької і збутової діяльності підприємства;

0 – 0,2 – низький результат ефективності поста-
чальницької і збутової діяльності підприємства.

У контексті даної проблематики науковцем Ле-
ньом В. С. [4] у результаті аналізування вітчизняних на-
укових праць, встановлено, що «господарський облік» – 
це процес фіксації фактів діяльності підприємства, на 

Роботу виконано відповідно до Постанови Президії НАН 
України від 20.12.2013 № 179 «Про Основні наукові напрями та 
найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі 
природничих, технічних і гуманітарних наук Національної академії 
наук України на 2014 – 2018 роки» (далі – Основні наукові напря-
ми) та рекомендацій Ради президентів академій наук України для 
вищих навчальних закладів щодо виконання досліджень за Основ-
ними науковими напрямами (п. 3.1. Економічні науки).

http://www.business-inform.net
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основі яких відбуваються дії із забезпечення інформаці-
єю як внутрішніх, так і зовнішніх користувачів відповід-
но до вітчизняного законодавства, а також визначається 
подальша діяльність підприємства за рахунок прийнят-
тя ефективних управлінських рішень на позитивний ре-
зультат, що ґрунтуються на цих фактах [4, с. 67].

З огляду на вищезазначене діагностику постачаль-
ницької та збутової діяльності підприємства на засадах 
господарського обліку доцільно проводити, виходячи із 
основних його видів.

Відтак, у науковому дослідженні Козака М. І. [5] 
зазначено, що існує дві інтеграції видів господарського 
обліку:
 горизонтальна (фінансовий облік, різноманітні 

складові управлінського обліку);
 вертикальна (бухгалтерський облік, оперативно-

технічний облік та статистичний облік).
Натомість проф. Левицька С. О. [6] твердить, що 

різновидами господарського обліку на підприємстві є 
[6, с. 174]:

a) внутрішньогосподарський (управлінський);
b) бухгалтерський;
c) статистичний;
d) податковий.
Водночас, складовими управлінського обліку за 

вертикальною інтеграцією є процеси: планування – об-
ліку – контролювання – аналізування – регулювання,  
а за горизонтальною – порівняння даних у відповідних 
облікових блоках [7, с. 31].

У контексті вищенаведеного ключовими індикато-
рами діагностики постачальницької та збутової 
діяльності підприємства на засадах господар-

ського обліку є:
 індикатор рівня управлінського обліку (ІОБЛ1);
 індикатор рівня фінансового обліку (ІОБЛ2);
 індикатор рівня бухгалтерського обліку (ІОБЛ3);
 індикатор рівня оперативно-технічного обліку 

(ІОБЛ4);
 індикатор рівня статистичного обліку (ІОБЛ5);
 індикатор рівня податкового обліку (ІОБЛ6).

З огляду на це інтегральний індикатор постачаль-
ницької і збутової діяльності підприємства на засадах 
господарського обліку (ІГО) рекомендується визначати 
за формулою (2):

6
1 2 3 4 5 6 .ГО ОБЛ ОБЛ ОБЛ ОБЛ ОБЛ ОБЛІ І І І І І І     

  (2)
Узагальнення наукових праць за даною пробле-

матикою і вивчення практики функціонування під-
приємств показало, що інтерпретувати ІГО можна, ви-
користавши таку шкалу оцінювання: 0,7 – 1 – високий 
рівень розвитку господарського обліку на підприємстві; 
0,4 – 0,6 – середній рівень розвитку господарського об-
ліку на підприємстві; 0 – 0,3 – низький рівень розвитку 
господарського обліку на підприємстві.

Що стосується рекламної інформації, то у вітчиз-
няній літературі взагалі не зустрічається жодних трак-
тувань сутності цієї економічної категорії. З огляду на це 
та спираючись на існуючі визначення сутності категорії 
«реклама», наведені у науковій праці [8], під поняттям 

«рекламна інформація» слід розуміти спеціальну інфор-
мацію про діяльність підприємства, а також про її про-
дукцію, яка поширюється у середовищі функціонування 
підприємства різноманітними формами та способами, 
ключовим призначенням якої є зростання зацікавлено-
сті суб’єктів вищеокресленого середовища до діяльності 
об’єкта цієї рекламної інформації [8].

Слід врахувати, що реклама є одним із складових 
елементів маркетингової комунікаційної політики, основ-
ною метою якої є просування продукції на ринок [9].

Підприємство, створюючи рекламну інформацію 
про свою діяльність та продукцію, яку вироб-
ляє, певним чином здійснює рекламну кампа-

нію. Метою рекламної інформації підприємства, зокре-
ма і рекламної кампанії, є отримання певного ефекту.  
У контексті цього ключовими індикаторами оцінюван-
ня ефективності рекламної інформації підприємства,  
у тому числі його рекламної кампанії, є [10, с. 441 – 442]:
 рівень економічної ефективності рекламної ін-

формації (індикатор рентабельності рекламної 
інформації; індикатор зростання середньомі-
сячного обороту; індикатор грошового обсягу 
покупок; індикатор частоти покупок; індикатор 
прибутку від зростання обсягів реалізації вна-
слідок розповсюдження рекламної інформа-
ції; питома вага ринкової ніші підприємства 
за кількістю реалізованої продукції; індикатор 
рівня зростання частки постійних клієнтів під-
приємства тощо) (РЕЕРІ);

 рівень комунікаційної ефективності рекламної 
інформації (індикатор рівня відомості бренда; 
індикатор рівня лояльності до підприємства, 
зокрема до його продукції; індикатор рівня 
сприйняття атрибутів продукції підприємства; 
індикатор рівня запам’ятовування та розумін-
ня змісту рекламного повідомлення; індикатор 
рівня ставлення до рекламної інформації під-
приємства тощо) (РКЕРІ).

З огляду на вищевикладене інтегральний індика-
тор постачальницької та збутової діяльності підприєм-
ства на засадах рекламної інформації (ІРІ) слід визначати 
за формулою (3):

           .РІ ЕЕРІ КЕРІІ Р Р 
  

(3)
При опрацюванні літературних джерел, що стосу-

ються даної проблематики, встановлено, що інтерпре-
тувати ІРІ можна за шкалою оцінювання, яка представ-
лена нижче:

0 – 0,4 – рекламна інформація негативно познача-
ється на діяльності підприємства, у тому числі на поста-
чальницькій і збутовій;

0,5 – 1 – рекламна інформація позитивно познача-
ється на діяльності підприємства, у тому числі на поста-
чальницькій і збутовій.

У контексті окресленої вище проблематики систе-
ма «витрати – обсяги виробництва – прибуток» являє 
собою метод системного аналізування взаємозв’язку 
таких компонентів, як витрати, обсяги діяльності та 
результати від здійснення цієї діяльності, ключовими 
цілями якого є:
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 встановлення такого обсягу виробництва про-
дукції, який покриватиме витрати на це вироб-
ництво та забезпечуватиме досягнення бажа-
ного прибутку;

 визначення оптимальної структури витрат під-
приємства;

 дослідження впливу зміни витрат підприємства 
та обсягу виробництва продукції на величину 
прибутку підприємства [11, с. 961].

Система «витрати – обсяги виробництва – при-
буток» на практиці функціонування суб’єктів 
господарювання часто розглядається як процес 

аналізування точки беззбитковості підприємства, тобто 
отримання підприємством такої виручки та такого об-
сягу виробництва, який покриє витрати, понесені на це 
виробництво та забезпечить отримання нульового при-
бутку [12, с. 91].

З огляду на це ключовими показниками системи 
«витрати – обсяги виробництва – прибуток» є:

 індикатор прибутку (Х1);
 індикатор витрат (Х2);
 індикатор обсягу виробництва (Х3).
На рис. 1 представлено взаємозв’язок елементів 

системи «витрати – обсяги виробництва – прибуток».
Встановлено, що на систему «витрати – обсяги 

виробництва – прибуток» впливає професійно-освітній 
рівень персоналу.

З огляду на це, під професійно-освітнім рівнем 
персоналу слід розуміти набір знань, навичок та умінь, а 
також стереотипів, які були накопичені під час навчання 
та які визначають як теперішні, так і майбутні можли-
вості персоналу навчатись відповідно до своєї профе-
сійної спрямованості [13, 14].

У контексті вищеокресленого ключовими індика-
торами оцінювання професійно-освітнього рівня пер-
соналу (ІПОП) є [13, 14]:
 середній вік персоналу підприємства (Z1);
 рівень кваліфікації персоналу підприємства (Z2);

 рівень фахового досвіду роботи (Z3);
 рівень ділових навичок (Z4);
 рівень соціально-психологічних якостей (Z5);
 рівень культурних якостей (Z6);
 рівень дисциплінованості (Z7);
 рівень активності персоналу (Z8);
 рівень відповідальності (Z9);
 рівень здібностей до навчання (Z10);
 рівень гнучкості інтересів (Z11);
 рівень таланту (Z12);
 рівень ерудиції (Z13);
 рівень професіоналізму (Z14);
 рівень навичок спілкування (Z15);
 рівень творчості вирішення проблеми (Z16);
 рівень здатності до праці в колективі (Z17);
 рівень професійних навичок (Z18) 

та розраховується за формулою (4):

 1 2 3 17 18( ; ; ; ; ; ).ПОПІ f Z Z Z Z Z 

 
(4)

Інтегральний індикатор системи «витрати – обся-
ги виробництва – прибуток» з урахуванням професійно-
освітнього рівня персоналу (ІВОП) буде визначатись на 
основі взаємозв’язку складових: витрати, обсяги вироб-
ництва та прибуток із впливом на ці складові ключових 
характеристик професійно-освітнього рівня персоналу.

ВИСНОВКИ
Результати аналізу наукових праць [1 – 15] і ви-

вчення особливостей функціонування вітчизняних під-
приємств дозволили встановити, що ключовими бізнес-
індикаторами системи діагностики постачальницької 
та збутової діяльності підприємства на засадах госпо-
дарського обліку, рекламної інформації та системи «ви-
трати – обсяги виробництва – прибуток» у врахуванням 
професійно-освітнього рівня персоналу є такі:

а) інтегральний індикатор господарського обліку 
(ІГО);

b) інтегральний індикатор рекламної інформації 
(ІРІ);

Формування доходів 
підприємства (Д)

Обсяг виробництва
продукції  

Формування витрат
підприємства (В)  

Постійні витрати
підприємства (B1)  

Змінні витрати
підприємства (B2)  

Прибуток
підприємства

 

 
Д – (B1 + B2)   

Рис.1. Взаємозв’язок елементів системи «витрати – обсяги виробництва – прибуток»
Джерело: побудовано автором на основі [11 , 12].
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c) інтегральний індикатор системи «витрати – 
обсяги виробництва – прибуток» з урахуванням про-
фесійно-освітнього рівня персоналу (ІВОП), що визнача-
ється на основі взаємозв’язку складових: витрати, обся-
ги виробництва та прибуток із впливом на ці складові 
ключових характеристик професійно-освітнього рівня 
персоналу.

Перспективи подальших розвідок у цьому напря-
мі полягають у формуванні системи цілей діагностики 
діяльності підприємства з урахуванням діагностики по-
стачальницької та збутової діяльності підприємства на 
засадах господарського обліку, рекламної інформації та 
системи «витрати – обсяги виробництва – прибуток» – 
як однієї із часткових її цілей.                   
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