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Вступ. Розвиток підприємства легкої промисло-
вості в умовах ринкових відносин, визначення на-
прямів підвищення ефективності його функціону-
вання можливий за наявності адекватного механізму 
інноваційного розвитку підприємства. Важливим є 
дослідження його структури, функцій і принципів 
формування його складових, оскільки різні сфери ді-
яльності підприємства вимагають побудову відповід-
ного механізму управління.

В умовах розвитку ринкових відносин успіш-
не функціонування підприємств можливе за умо-
ви дієвого механізму економічного регулювання як 
складової його механізму інноваційного розвитку. 
Важливими складовими механізму економічного ре-
гулювання є методи регулювання господарської ді-
яльності: комерційний розрахунок; система ціноут-
ворення та інші. Економічні методи представляють 
собою сукупність засобів та інструментів впливу 
на всі складові підприємства і їх взаємовідносини 
у процесі виробничої діяльності для забезпечення 
ефективного функціонування та розвитку. Тому до-
слідження проблем формування механізму еконо-
мічного регулювання підприємства легкої промис-
ловості як складової його механізму інноваційного 
розвитку є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні і практичні проблеми формування механізму 
економічного регулювання підприємства досліджува-
лись такими вітчизняними і зарубіжними вченими, 
як Л. Абалкін, В. Андрійчук, І. Бойчик, М. Круглов, 
Дж. Лафта, Ю. Лузан, Е. Мінаєв, Т. Мостенська, 
С. Мочерний, Г. Осовська, В. Павлов, А. Семенов, 
Л. Скібіцька, О. Шеремет, Ю. Ященко та ін. У на-

укових працях зазначених авторів розкрито сутність 
і призначення механізму економічного регулювання, 
методологію його формування. Проте подальшого до-
слідження потребують питання використання еконо-
мічних методів для реалізації його завдань.

Метою даного дослідження є вивчення основних 
питань побудови механізму економічного регулюван-
ня діяльності підприємств, визначення його місця у 
системі механізму інноваційного розвитку.

Основні результати дослідження. Проведені до-
слідження наукових джерел дозволили зробити ви-
сновок, що механізм економічного регулювання є 
складовою системи господарського механізму, яка 
забезпечує координацію його функцій і відображає 
порядок реалізації економічних важелів на різних 
рівнях управління підприємством. На нашу думку, 
механізм економічного регулювання представляє со-
бою сукупність економічних методів, інструментів, 
нормативів і правових норм, направлену на досяг-
нення ефективного функціонування підприємств 
легкої промисловості, підвищення його конкуренто-
спроможності (рис. 1).

Механізм економічного регулювання реалізуєть-
ся шляхом формування економічних взаємовідносин 
між всіма структурними складовими підприємства 
на всіх рівнях, між рівнями управління і зовнішнім 
середовищем. 

На основі цього виділимо такі рівні механізму 
економічного регулювання:

- перший рівень – економічне регулювання діяль-
ності підприємства у відповідності з чинними дер-
жавними законами нормами для всіх економічних 
систем;



114 Серія Економічні науки

Випуск 6. Частина 3. 2014

- другий рівень – еконо-
мічне регулювання діяльності 
підприємства у відповідності 
з визначеними напрямками 
його розвитку;

- третій рівень – еконо-
мічне регулювання діяльності 
виділених структурних під-
розділів підприємства та їх 
персоналу у відповідності з 
визначеними для них завдан-
нями з метою досягнення на-
прямків розвитку всього під-
приємства (рис. 2).

На етапі розвитку ринко-
вих відносин особливо важ-
ливого значення набувають 
економічні методи, які пред-
ставляють собою сукупність 
засобів та інструментів і на-
правлені на створення необ-
хідних для розвитку підпри-
ємства умов при регулюванні 
його господарської діяльності 
[5, с. 453]. Інструменти – засо-
би реалізації методів механіз-
му економічного регулювання 
(ціни, фінанси, кредити, по-
датки, санкції, пільги, надбав-
ки, субвенції, процентні став-
ки, системи стимулювання і 
т. п.) в системі господарського 
механізму підприємств легкої 
промисловості для досягнення 
визначених завдань у процесі 
всіх видів його діяльності.

У науковій літературі ав-
тори наводять різні класифі-
кації економічних методів. 
Так, А. Семенов вважає, що 
до економічних методів від-
носяться: комерційний розра-
хунок; внутрішньофірмовий 
розрахунок; цінова політика й 
механізми ціноутворення; ме-
ханізми і методи підвищення 
якості конкурентоспоможнос-
ті продукції [6]. І.М. Бойчик 
зазначає, що економічними 
є такі методи: матеріальна 
відповідальність; стимулю-
вання; податки; ціноутворен-
ня; державне регулювання  
[1, с. 21]. Л.І. Скібіцька виді-
ляє як економічні такі методи: 
господарський (комерційний) 
розрахунок, фінансування; 
кредитування; оподаткування; 
регулювання цін; матеріальне 
стимулювання праці персона-
лу [7, с. 227].

На основі дослідження кла-
сифікацій економічних мето-
дів, наведених у науковій лі-
тературі, нами запропоновано 
власну структуру економічних 
методів:

– економічні методи дер-
жавного регулювання (цінова 
політика, система державного 

МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Підсистема 
забезпечення:

норми 
державного 
законодавства;
внутрішнє 
нормативно-
правове 
економічних 
відносин;
методичне;
інформаційне;
ресурсне

Функціональна 
підсистема:

система 
постачання 
запасів;
система оплати 
праці;
система якості 
продукції;
збутова 
діяльність

Цільова 
підсистема:

стратегічний 
розвиток;
організаційний 
розвиток;
формування 
ефективної 
мотиваційної 
системи;
підвищення 
конкурентоспро
можності

Методи:
комерційний 
розрахунок; 
фінансування; 
кредитування; 
оподаткування; 
ціноутворення; 
матеріальне 
стимулювання

Інструменти:
ціни, фінанси, 
кредити, податки, 
пільги, надбавки
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Джерело: розроблено автором
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кредитування і пільг, податкова політика, держав-
ні соціальні програми, державні субсидії, економічні 
санкції);

– економічні методи ринкового впливу (ринкові 
ціни на продукцію, предмети матеріального-техніч-
ного постачання комерційних структур, кредити ко-
мерційних банків);

– економічні методи внутрішнього регулювання 
(комерційний розрахунок, фінансування, кредиту-
вання, оподаткування, регулювання цін, матеріальне 
стимулювання праці).

Використання економічних методів сприяє по-
будові ефективного механізму економічного регулю-
вання діяльності підприємства легкої промисловості, 
високій ефективності функціонування підприємства, 
раціональному використанню всіх видів ресурсів, 
гнучкому реагуванню на зміни внутрішнього і зо-
внішнього середовища.

Таким чином, механізм економічного регулю-
вання забезпечує зовнішні зв’язки підприємства і 
створює необхідні умови для розвитку внутрішніх 
виробничих відносин відповідно до норм чинних нор-
мативно-правових актів. 

Побудова механізму економічного регулювання, 
вибір методів та інструментів його реалізації визна-
чається рядом чинників: вид власності; розміри під-
приємства; організаційна структура підприємства; 
внутрішньогалузева структура господарства; виробни-
ча структура підприємства; структура і стан розвитку 
господарських зв’язків; наявність виробничих ресур-
сів; рівень кваліфікації трудових ресурсів; фінансовий 
стан підприємства; особливості побудови внутрішньої 
і зовнішньої економічної політики держави.

Оскільки одним з головних завдань механізму 
інноваційного розвитку є реалізація, узгодженість, 
гармонізація інтересів, то центральною ланкою його 
має бути комерційний розрахунок. Саме в ньому за-
кладені умови виконання завдань і саморозвиток 
основних ланок господарського механізму. Метою 
використання комерційного розрахунку є макси-
мальне отримання доходів при мінімальних витра-
тах в умовах конкурентної боротьби. Він грунтується 
на законах вартості, обмеженості виробничих ресур-
сів, конкуренції, попиту та пропозиції, а отже, при-
мушує виробника економити ресурси та зменшувати 
індивідуальні витрати виробництва, постійно удоско-
налювати техніку та технологію виробництва, орга-
нізацію виробництва та праці [8, с. 238].

Дослідження наукових джерел виявило, що вчені 
розглядають комерційний розрахунок як економічну 
категорію і як метод господарювання.

Як економічна категорія комерційний розраху-
нок представляє собою систему економічних відно-
син, які формуються між підприємством і державою, 
між окремими підприємствами, окремими колекти-
вами працівників, підприємцями та працівниками у 
процесі господарської діяльності.

Як метод господарювання комерційний розраху-
нок заснований на порівнянні вартісної (грошової) 
форми витрат і результатів господарської діяльнос-
ті. Мета комерційного розрахунку полягає у ста-
більному досягненні максимального прибутку при 
мінімальних затратах ресурсів, що забезпечується 
удосконаленням виробництва 

У роботах закордонних авторів широко розпо-
всюджений термін «input-output», що означає порів-
няння розмірів вкладеного у виробництво капіталу з 
результатами діяльності підприємства і відображає 
сутність комерційного розрахунку як методу госпо-
дарювання [2, с. 98].

Комерційний розрахунок полягає в: узгодженні 
інтересів суспільства з інтересами підприємств; спів-
відношенні витрат і результатів господарської діяль-
ності; формуванні прямої залежності між ефективніс-
тю діяльності і доходами працівників підприємства; 
державне регулювання діяльності підприємства за 
допомогою економічних інструментів – податки, кре-
дит, державні замовлення і контракти.

Як зазначають науковці, при використанні ко-
мерційного розрахунку необхідно одночасне дотри-
мання таких принципів:

– економічна самостійність, тобто створення умов 
для реалізації його економічного суверенітету, що 
виявляється у реальній можливості вибору напря-
му діяльності, постачальника, місця, часу та інших 
умов придбання сировини й готової продукції, при-
йняття рішення про те, в якій кількості, кому й за 
якими цінами продавати;

– самооплатність і рентабельність, самофінансу-
вання, тобто покриття витрат та забезпечення роз-
ширеного відтворення за рахунок власних коштів, 
при цьому самооплатність є нижньою межею само-
фінансування;

– матеріальна зацікавленість підприємства в 
отриманні прибутку, але водночас задоволення сус-
пільних потреб, створення продукції високої якості, 
збільшення обсягу платежів до бюджету;

– матеріальна відповідальність, підприємства не-
суть всю повноту відповідальності за прийняті рішен-
ня, за порушення договірних, кредитних, розрахун-
кових та податкових зобов’язань, за продаж неякісної 
продукції, за порушення правил, передбачених зако-
нодавством шляхом сплати штрафів, пені і т. ін., всім 
своїм майном аж до банкрутства, даний принцип сто-
сується і всіх працівників підприємства: вони відпо-
відають за недостачі, безгосподарність та ін.;

– відмова держави від прямої участі у господар-
ській (комерційній) діяльності ринкових суб’єктів;

– контроль за господарсько-фінансовою діяльніс-
тю здійснюється самим підприємством на всіх етапах 
його діяльності та державними органами в особі фі-
нансових та податкових органів [3, с. 129].

Розрізняють такі організаційні форми комерцій-
ного розрахунку:

- повний комерційний розрахунок – застосову-
ється на підприємствах усіх форм власності, які ма-
ють права юридичних осіб, самостійний баланс, бух-
галтерську і статистичну звітність, формують фонди 
стимулювання працівників, відкривають рахунки в 
банках, володіють правом незалежності щодо госпо-
дарської (комерційної) діяльності (укладання угод, 
контрактів, договорів, з будь-якою юридичною осо-
бою як суб’єктом ринкового господарювання), діють 
відповідно до Закону «Господарський кодекс Укра-
їни»;

- неповний комерційний розрахунок використову-
ють підприємства, які ведуть відносно самостійну ви-
робничу, збутову діяльності: середні і дрібні одиниці 
підприємств, структурні підрозділи, які знаходять-
ся у складі підприємства, ведуть облік своїх витрат 
та результатів, складають бухгалтерський баланс 
(або спрощені розрахунки, подібні бухгалтерському 
балансу), формують фонди матеріального стимулю-
вання, взаємовідносини з підприємствами, часткою 
яких вони є, регулюються за допомогою договорів [7, 
с. 227-231].

Найефективнішим шляхом впровадження комер-
ційного розрахунку на підприємстві може бути застосу-
вання відомого у світовій практиці бюджетного методу. 
Сутність цього методу полягає у тому, що координація 
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господарської (в тому числі комерційної) діяльності 
підприємства здійснюється через центри відповідаль-
ності за реалізацію різних видів діяльності та функцій, 
їх прив’язки до організаційної структури підприєм-
ства, а також через визначення особистої відповідаль-
ності за результати діяльності. Бюджет підприємства 
охоплює процеси фінансування, матеріально-технічно-
го забезпечення, виробництва та реалізації [4, с. 289]. 

Центрами відповідальності можуть бути центри 
витрат (транспортний відділ, відділ матеріально-тех-
нічного забезпечення, відділ маркетингу, адміністра-
тивно-господарський відділ) та центри доходів (відділ 
збуту). Вони повинні щомісячно надавати директору 
підприємства звіти про виконання бюджетів. 

Основний бюджет підприємства повинен склада-
тися з поточного та фінансового бюджетів. Поточний 
бюджет містить в собі бюджет маркетингу, бюджету 
матеріально-технічного забезпечення, бюджету вироб-
ництва, що складається з бюджетів витрат на прямі 
матеріали, витрат на пряму зарплату, інших прямих 
витрат та загальновиробничих витрат, які формують 
виробничу собівартість, та бюджетів адміністратив-
них витрат, витрат на збут та інших операційних ви-
трат. Фінансовий бюджет складається з прогнозова-
них звітів про прибутки та збитки, про рух грошових 
коштів підприємства та балансового звіту.

Першочерговим завданням бюджетного методу є 
координація, на основі показників роботи підприєм-
ства, діяльності центрів відповідальності для досяг-
нення кінцевих цілей підприємства.

Висновки. Отже, в сучасних умовах механізм еко-
номічного регулювання в системі механізму іннова-

ційного розвитку підприємств легкої промисловості 
має базуватись на економічних методах, зокрема на 
комерційному розрахунку. Саме комерційний розра-
хунок здатен вирішити проблему ефективності вироб-
ництва в умовах ринку. Найефективнішим шляхом 
впровадження комерційного розрахунку на підприєм-
стві може бути застосування відомого у світовій прак-
тиці бюджетного методу, суть якого полягає у тому, 
що координація господарської діяльності підприєм-
ства здійснюється через центри відповідальності.
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Стаття присвячена дослідженню особливостей здійснення інноваційної діяльності в контексті комплексного забезпечення 
економічної безпеки підприємства. Розглянуто процес інноваційного розвитку з позицій забезпечення економічної безпеки; до-
ведено взаємозв’язок між економічною безпекою та інноваційною діяльністю підприємства. Визначено спільні принципи, що 
характерні для реалізації інноваційної політики та діяльності із забезпечення економічної безпеки; окреслено основні наслідки 
інновацій, що сприяють забезпеченню економічної безпеки підприємства.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья посвящена исследованию особенностей осуществления инновационной деятельности в контексте комплексного обеспече-
ния экономической безопасности предприятия. Рассмотрен процесс инновационного развития с позиций обеспечения экономической 
безопасности; доказана взаимосвязь между экономической безопасностью и инновационной деятельностью предприятия. Определены 
общие принципы, характерные для реализации инновационной политики и деятельности по обеспечению экономической безопасности; 
названые основные последствия инноваций, способствующих обеспечению экономической безопасности предприятия.
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