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In order to simplify the payment of taxes for entrepreneurs in 2019 in Ukraine, it is 
proposed to liquidate the third group of single tax payers. Also, the first and second groups 
of single tax payers whose activities are related to the wholesale trade of excisable goods, 
jewelry, and machinery will be banned. Change the taxation of small business is provoked 
by a number of claims to businessmen from the state. The main shortcomings are the 
following items: deliberate decrease in a turnover of goods for the purpose of avoiding of 
need of installation of the settlement and registration equipment; help in legalization of 
illicit goods; assistance in optimization of big business; optimization of payroll taxes 
(registration of persons - businessmen instead of hired workers). 

Improving the current tax system should take into account the interests of small 
businesses that are sensitive to innovation, namely, taxpayers of the first and second 
groups. The study and implementation in the domestic economy can also be one of the 
promising areas of reform of the simplified system of taxation, accounting and reporting 
for small business in Ukraine. 
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ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ 
 
Глобалізація економіки кардинально змінює конкурентні вимоги до 

управління бізнесом. Постановка проблеми: Аналіз систем управління бізнесом 
в Україні. Аналіз останніх досліджень і публікацій: аналізом систем управління 
бізнесом займається багато вітчизняних та закордонних вчених: Подлєсна В. Г., 
Ансофф И., Чейз Р.Б., Эквилайн Н.Дж., Якобс Р.Ф., Мережко Н.В., Шаповал М. 
І. [1, 3, 4, 5, 6]. Але невирішеною частиною проблеми є запровадження 
інтегрованих систем управління підприємствами. Мета роботи – визначення 
факторів, які сприяють запровадженню інтегрованих систем управління 
підприємствами. Завдання публікації: аналіз можливостей щодо формування 
інтегрованих систем управління на підприємствах. 

Основний матеріал дослідження. Інтегрована система управління – це 
частина системи менеджменту організації, яка відповідає вимогам міжнародних 
стандартів (серій: Іnternational Organization for Standardization ISO 9000 
(менеджменту якості); ISO 14000 (екологічного менеджменту); Occupational 
health and safety Assessment Series OHSAS 18000 (менеджменту безпеки та 
охорони праці); Social Accountability SA 8000 (соціального захисту). 

З 1990 діє Європейська організація з випробувань і сертифікації (Штаб-
квартира в Брюсселі) ЕОТS, з метою гармонізації сертифікації в Європі. З 
01.01.2018 року Україна перейшла до процедур підтвердження відповідності 
сертифікації продукції та послуг за Європейськими принципами з метою 
гармонізації законодавчої бази України. 

Формування інтегрованих систем управління потребує: виділення 
важливих чинників, які визначають їх особливості; дослідження проблем 
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практичної реалізації міжнародних вимог до управління; вивчення різних 
аспектів функціонування за міжнародними стандартами. 

Особливістю інтегрованих систем управління є взаємозалежність однієї 
системи від результатів функціонування іншої (наприклад, якості товару та 
безпеки його виробництва). 

Практична реалізація інтегрованих систем управління пов’язана з 
проблемами об’єднання всіх рівнів ієрархії. 

Функціонування інтегрованих систем управління потребує вивчення 
аспектів: інформаційного; економічного; організаційного; соціального. 

Для прискорення запровадження міжнародних стандартів в Україні 
необхідним є механізм підвищення зацікавленості бізнесу, заснований на: 
підвищенні кваліфікації фахівців в галузі якості, створенні зв’язків з 
асоціаціями захисту прав споживачів та врегулюванні нормативних колізій. 

Висновки. Запровадження інтегрованих систем управління 
підприємствами сприяє розширенню ринків збуту та підвищенню 
конкурентоспроможності на міжнародних ринках. Запропонований 
методологічний підхід до формування інтегрованої системи управління 
промисловим підприємством на основі реалізації послідовних етапів дозволить 
забезпечити впровадження вимог міжнародних стандартів. 

Напрямок проведення подальшого дослідження: моніторинг за 
дотримання вимог міжнародних стандартів. 
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ОСНОВНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПРОДУКЦІЇ 
 

В умовах ринкової економіки підприємство не може займати стійку 
ринкову позицію, без конкурентоспроможної продукції. Забезпечення високого 
рівня конкурентоспроможності продукції потребує її оцінювання. 

В основу оцінки конкурентоспроможності продукції закладаються 
конкретні методи. Вибір конкретного метода оцінки конкурентоспроможності 
залежить від специфіки продукту, терміновості отримання результатів оцінки, 
обсягів доступної інформації, ресурсних обмежень.  

На сьогоднішній день використовують наступну класифікацію методів 
оцінки конкурентоспроможності продукції: 


