АГРОСВІТ № 22, 2015
УДК 657.633

Л. Ю. Патраманська,
асистент кафедри фінансового контролю і аналізу,
Вінницький торговельноекономічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ОБ'ЄКТИ ТА СУБ'ЄКТИ ВНУТРІШНЬОГО
КОНТРОЛЮ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
L. Patramanska,
Assistant of financial control and analyses department of Vinnytsia Institute of Trade and Economics KNUTE, Vinnitsa

OBJECTS AND SUBJECTS OF INTERNAL CONTROL OF CORE BUSINESS ENTERPRISE
ECOMMERCE

У статті розглядаються проблеми визначення об'єктів та суб'єктів внутрішнього контролю основної діяльності
підприємств електронної комерції. В ході дослідження було встановлено, що поняття об'єкта внутрішнього контро
лю не має єдиного тлумачення, вважаємо, що в межах сфери електронної комерції об'єктом внутрішнього контролю
є безпосередньо діяльність господарюючого суб'єкта як сукупність всіх процесів. Водночас через широкомасштабність
цієї категорії було виокремлено ресурси, результати, ефективність та ризики. На підприємствах електронної ко
мерції було виділено п'ять рівнів суб'єктів контролю та три підходи до організації внутрішнього контролю. Завдяки
правильній ідентифікації суб'єктів та об'єктів внутрішнього контролю буде забезпечено реалізацію контролю із до
сягненням ефективних результатів, а отже, в цілому підприємство отримає подальші перспективи для росту та роз
витку.
In the article it was defined the problem of determining the objects and subjects of the internal control of the main
enterprises of electronic commerce. the study found that the object of the concept of internal control has no single
interpretation, we believe that within the scope of ecommerce is subject to internal control activities directly entity as a
collection of processes. However, after embracing this category was singled resources, results, performance and risks.
The ecommerce enterprises have been allocated five levels of control subjects and three approaches to internal control.
Through proper identification of the subjects and objects of internal control will ensure the implementation of effective
monitoring achievement of results, and therefore the whole company will further prospects for growth and development.

Ключові слова: об'єкт контролю, суб'єкти контролю, електронна комерція, електронний
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Специфіка організації та ведення бізнесу за
умов електронної комерції беззаперечно впли
нули на організацію та проведення внутріш
нього контролю на підприємствах. Система
внутрішнього контролю на підприємствах елек
тронної комерції є сукупністю механізмів кон
тролю, що функціонують у відповідності до ри
зиків, що супроводжують бізнеспроцеси
підприємств електронної комерції.
Ці внутрішні механізми контролю відігра
ють важливу роль у забезпеченні достатньо
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го рівня довіри до здійснення господарських
операцій в мережі та повинні сприяти ство
ренню умов щодо збільшення обсягів прибут
ку.
З метою раціональної організації та ефек
тивного функціонування системи внутрішньо
го контролю на підприємствах електронної
комерції одним з перших завдань є визначення
об'єктів і суб'єктів контролю. Це є важливим
завданням, оскільки організація внутрішнього
контролю для таких суб'єктів господарювання
є дещо відмінною.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню проблематики теоретичних та ме
тодичних аспектів внутрішнього контролю
діяльності підприємств свої наукові праці при
святили такі науковці: М.Т. Білуха, С.В. Бар
даш, Т.А. Бутинець, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв,
Н.Г. Виговська, С.Ф. Голов, В.А. Дерій, Н.І. До
рош, Є.В. Калюга, М.В. Кужельний, В.Ф. Мак
сімова, М.Д. Корінько, Л.В. Нападовська,
В.П. Пантелєєв, І.Б. Стефанюк, Л.В. Сухарева,
В.О. Шевчук, С.О. Шохін та інших. Проте, роз
робки науковців у напрямі визначення суб'єктів
та об'єктів контролю для підприємств елект
ронної комерції потребують подальшого вив
чення.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Завданням статті є визначення кола об'єктів
та суб'єктів внутрішнього контролю на підприє
мствах електронної комерції.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Однією із проблем контролю на підприєм
ствах електронного бізнесу є визначення кола
його об'єктів, крім того, досить часто виника
ють сучечки щодо розмежування об'єкта та
предмета контролю. Аналіз літературних дже
рел з даного питання дозволив встановити, що
науковцями розглядаються проблеми визна
чення об'єктів контролю як на макрорівні з по
зиції державного підходу, так і на мікрорівні з
позиції внутрішнього контролю.
На думку Бутинець Т.А.: "…держава здійс
нює контроль окремих сторін використання
підприємствами національного багатства в про
цесі створення суспільного продукту — спла
ту податків, дотримання законності у веденні
бізнесу, соціальний захист працюючих тощо",
тобто можемо зробити висновок, що об'єкти
контролю у даному випадку охоплюють окремі
аспекти господарювання [4].
На наш погляд, внутрішній контроль, на
відмінну від зовнішнього (державного), здатен
охопити комплексно всі аспекти господарю
вання, а тому коло об'єктів, які досліджують
ся, буде значно ширшим. Тобто, об'єктом внут
рішнього контролю на підприємствах елект
ронної комерції по суті буде виступати вся їх
діяльність, що є сукупністю господарських про
цесів.
Оскільки господарські процеси, що мають
місце у діяльності суб'єкта електронної ко
мерції є досить різноманітними, сформувати їх
повний перелік неможливо.
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За загальним підходом до об'єктів внутріш
нього контролю відносять ресурси (активи та
джерела їх формування, власний капітал та
зобов'язання), процеси (операційна, інвести
ційна та фінансова діяльність підприємства) та
результати діяльності (прибуток чи збиток).
У рамках даного дослідження наша увага
сконцентрована безпосередньо на основній
діяльності підприємств електронної комерції,
в силу специфіки яких доцільно виокремити
найважливіші об'єкти внутрішнього контролю:
ресурси, результати, ефективність та ризики.
При цьому в складі ресурсів слід приділити
особливу увагу безпосередньо технічному за
безпеченню та інформаційним технологіям, які
впроваджені на підприємстві, оскільки вони за
безпечують провадження основної діяльності.
Контроль результатів основної діяльності
підприємств електронного бізнесу не обме
жується лише фінансовими результатами (при
буток чи збиток). До результатів основної
діяльності суб'єкта електронного бізнесу як
об'єктів контролю слід віднести продукцію,
роботи, послуги та доходи від їх реалізації, вит
рати, пов'язані із їх реалізацією, фінансові ре
зультати.
Інформаційні технології та системи, кому
нікаційні засоби, технічне забезпечення, що є
невід'ємними елементами для суб'єктів елект
ронного бізнесу, трудові ресурси та маркетин
гові заходи вимагають значних вкладень, а тому
ефективність основної діяльності повинна по
стійно бути під контролем.
Необхідність виокремлення ризиків у якості
об'єкта внутрішнього контролю, обумовлено
тим, що для електронного бізнесу є властиви
ми специфічні ризики, у випадку ігнорування
яких суб'єкт господарювання може зазнати
фінансових збитків, втрати репутації тощо.
Проблематика розмежування об'єкта та
предмета контролю має місце тому, що відпо
відно до тлумачних словників об'єкт (лат. objec
tus — предмет) — матеріальний предмет пізнан
ня і практичного впливу з боку людини (суб'єк
та); будьякий предмет думки, дослідження,
художнього відображення, тощо. Тобто, спо
стерігаємо по суті, що об'єкт тлумачиться як
предмет.
Слушною є думка Бардаша С.В., який за
значає: "...об'єкт є реальністю, що об'єктивно
існує, а предмет — властивістю об'єкта, яка
може бути притаманна об'єкту дослідження"
[2, с.4].
З філософської точки зору, суб'єкт — це
активна самодіяльна особа, яка здійснює пере
творення дійсності [7, с. 78]. З економічної точ
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Науковці В.А. Бабенко, Н.М.
Стоянова, М.І. Шутова вважають
суб'єктами: "осіб та органи, що
мають повноваження на здійснен
Ɂɚɫɧɨɜɧɢɤɢ, ɜɥɚɫɧɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɸɬɶ
ня контролю за виробничою та
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ
ɮɭɧɤɰɿʀ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ
ɚɛɨ
ɠ
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ
I ɪɿɜɟɧɶ
(ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ
фінансовою діяльністю підприєм
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ)
ства (установи, організації), а та
кож право втручатися в його опе
ративну діяльність та притягува
ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɹɤɢɯ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ
II ɪɿɜɟɧɶ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɚɥɟ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ
ти винних до відповідальності [10,
ɜɨɧɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ
с. 13—14]". Цей підхід до розумі
ння суб'єкта контролю є недоско
ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ,
ɹɤɿ
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ
ɮɭɧɤɰɿʀ
ɜ
ɦɟɠɚɯ
налим з тієї позиції, що не всі су
III ɪɿɜɟɧɶ
ɫɜɨʀɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ, ɹɤɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚ
б'єкти контролю можуть притя
ɧɢɦɢ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ (ɇR-ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ, ɩɪɨɟɤɬ-ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ,
гувати до відповідальності винних
team-lead ɬɚ ɿɧ.)
у відхиленнях осіб. Аби адаптува
ти дане визначення саме для внут
ɉɨɽɞɧɭɸɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ
IV ɪɿɜɟɧɶ
(ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ,
рішнього контролю, доцільно
ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ
його сформулювати наступним
ɫɢɫɬɟɦ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɛɟɡɩɟɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
чином: суб'єкт контролю — це
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɨɛɥɿɤɨɜɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ)
особи та органи, що мають повно
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ
важення на здійснення контролю
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɥɢɲɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ (ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɜɿɞɞɿɥɭ
V ɪɿɜɟɧɶ
за виробничою та фінансовою
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɚɭɞɢɬɭ, ɱɥɟɧɢ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ,
діяльністю підприємства (устано
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɜɿɞɞɿɥɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, QȺви, організації), а також право
ɬɟɫɬɭɜɚɥɶɧɢɤɢ ɬɚ ɿɧ.)
втручатися в його оперативну
Рис. 1. Суб'єкти контролю основної діяльності підприємств діяльність та передавати дані
щодо винних осіб у правопору
електронної комерції
шеннях власникам чи уповнова
ки зору, поняття суб'єкта контролю є досить женим керівникам суб'єкта господарювання.
неоднозначним, до того ж в практиці викорис
Савенков Л.Д. запевняє, що суб'єкт контро
товують аналогічні за змістом поняття: "конт лю — це фізичні особи або структурні підроз
ролюючий суб'єкт", "органи контролю" та інші. діли, які за своїм функціональним призначен
На думку Василика О.Д., під поняттям ням покликані здійснювати цілеспрямований
суб'єкта контролю слід розуміти носія конт впорядкований вплив на відповідний об'єкт
рольних функцій щодо об'єкта контролю [5, с. контролю, використовуючи для його проведен
343]. Проте, на наш погляд, даний підхід є до ня технічні та інші засоби [8, с. 121].
сить загальним та повно не розкриває перелік
На наш погляд, це визначення є найбільш
тих, хто може бути суб'єктом контролю.
повним та конкретним, а тому, взявши його за
Цікавим є підхід Бутинець Т.А., яка виок основу сформували, власне: суб'єкт внутріш
ремлює:
нього контролю основної діяльності підприє
а) суб'єкти організації системи внутрішнь мства електронної комерції — це уповноваже
ого контролю (загальні збори, правління та на керівництвом особа, яка здійснює цілеспря
власник);
мований впорядкований вплив на основну
б) суб'єкти здійснення внутрішнього конт діяльність підприємства екомерції із викори
ролю (правління, наглядова рада, ревізійна ко станням відповідного забезпечення (інформа
місія, штатні контролери, органи профспілко ційного, методологічного, програмного тощо).
вої організації, весь адміністративноуправлі
Формулювання "...функціональними обо
нський персонал компанії та його структурні в'язками..." було упущено, оскільки внутрішній
контроль на підприємствах електронної ко
підрозділи) [4, с. 31].
Не зовсім погоджуємось із цим тверджен мерції опосередковано можуть виконувати не
ням, оскільки вважаємо, що є обмеження функ лише спеціальні органи контролю, але інші пра
цій найвищих органів правління лише до орган цівники.
Взявши це до уваги, вважаємо за доцільне
ізаційних є невиправданим, бо вони безпосе
редньо також можуть виконувати контрольні розглянути конкретніше класифікацію суб'єк
тів контролю.
функції.
ɋɭɛ’ɽɤɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɤɨɦɟɪɰɿʀ
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Таблиця 1. Переваги та недоліки підходів до організації внутрішнього контролю на
підприємствах електронної комерції
ɉɟɪɟɜɚɝɢ

ɇɟɞɨɥɿɤɢ
ɋȼɄ

1.ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨ ɡɧɚɸɬɶ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ
ɪɨɛɨɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɨɝɨ ɫɭɛ'ɽɤɬɚ
2.Ⱦɨɫɜɿɞ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɿɜ
ɧɚɤɨɩɢɱɭɸɬɶɫɹ ɬɚ ɡɚɥɢɲɚɬɶɫɹ ɜ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɨɝɨ ɫɭɛ'ɽɤɬɚ.
3.ȱɫɧɭɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɬɢ ɤɚɞɪɢ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɿ ɡɞɨɛɭɬɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ

1. Ɂɧɚɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ,
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɥɭɠɛɢ, ɧ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ

Ʉɨɫɨɪɫɢɧɝ, ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ
1.Ⱦɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ
ɤɚɞɪɿɜ, ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
2.Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ
3.Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ, ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ
ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ ɲɜɢɞɤɨ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɭ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɥɚɯ

У відповідності до п. 5.1 Принципів корпо
ративного управління від 24.07.2014 р. до
органів (структурних підрозділів товариства),
які здійснюють внутрішній контроль, належать:
наглядова рада (через аудиторський комітет
ради); ревізійна комісія; служба внутрішнього
аудиту. Зауважимо, що цей перелік є не досить
вичерпним, оскільки увага розробників доку
менту акцентована лише на суб'єктах, які без
посередньо виконують контрольні функції, в
той час як суб'єкти опосередкованого контро
лю залишаються поза увагою.
Бондаренко Т.Ю. та Волков Д.П. [3, с.69]
виокремили чотири рівні суб'єктів внутрішнь
ого контролю суб'єкта господарювання у
відповідності до їх участі у контрольному про
цесі.
Вважаємо за доцільне, доповнити запропо
нований авторами підхід та сформувати
цілісну систему суб'єктів контролю основної
діяльності підприємств екомерції. Суб'єкти
контролю основної діяльності підприємств
електронної комерції представлено на рисун
ку 1.
Кожен із перелічених рисунку 1 суб'єктів
внутрішнього контролю на підприємствах елек
тронної комерції вносить свій вклад у забезпе
чення необхідного рівня контролю, при цьому
значимість цих суб'єктів може варіюватись у за
лежності від їх повноважень та об'єктів, на які
спрямовані їх контрольні дії.
Суб'єкти контролю основної діяльності
підприємств електронної комерції повинні
перебувати у тісному взаємозв'язку та взає
модії з іншими підрозділами підприємства,
тим самим підтримуючи прямі та зворотні
зв'язки.
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1. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɫɬɨɪɨɧɧɿɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ
ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɜɫɿ
ɜɚɠɥɢɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ.
2. Ɂɧɚɱɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɨɫɥɭɝ.
3. ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɤɨɧɬɪɨɥɸ.

Склад суб 'єкт ів конт ролю ос новн ої
діяльності підприємства електронної ко
мерції буде визначатись у відповідності до
обраного способу побудови механізму внут
рішнього контролю. Побудова механізму
внутрішнього контролю у сфері електронно
го бізнесу може відбуватись такими спосо
бами:
— створення своєї служби внутрішнього
контролю, якщо суб'єкт електронного бізнесу
має у розпорядженні необхідні ресурси;
— аутсорсинг — функція внутрішнього кон
тролю цілком передається зовнішньому кон
сультанту (спеціалізованої компанії);
— косорсинг — служба внутрішнього кон
тролю створюється в рамках підприємства,
проте до виконання завдань також залучають
ся експерти, зовнішні консультанти із спеціа
лізованих компанії, які мають відповідний
досвід і знання.
Керівництво підприємства може не обмежу
ватись лише одним із вищезгаданих підходів, ці
підходи можуть комбінуватись різними спосо
бами, що дозволить досягти синергетичного
ефекту при проведенні контролю.
Кожен із підходів має свої як позитивні, так
і негативні аспекти, які представлені у таблиці
1.
Оскільки серед суб'єктів електронного
бізнесу в Україні найчастіше зустрічаються
підприємства малого та середнього бізнесу,
то для них доцільно розглядати варіант або
ж варіант аутсорсингу, косорсингу чи орга
нізацію контролю без створення окремого
відділу внутрішнього аудиту, оскільки він
потребує значних витрат на його утриман
ня.
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Отже, у ході дослідження було встанов
лено, що поняття об'єкта внутрішнього кон
тролю не має єдиного тлумачення, вважаємо,
що в межах сфери електронної комерції об
'єктом внутрішнього контролю є безпосеред
ньо діяльність господарюючого суб'єкта як
сукупність всіх процесів. Водночас через ши
рокомасштабність цієї категорії було виок
ремлено ресурси, результати, ефективність
та ризики. На підприємствах електронної ко
мерції було виділено п'ять рівнів суб'єктів
контролю та три підходи до організації внут
рішнього контролю. Завдяки правильній іден
тифікації суб'єктів та об'єктів внутрішнього
контролю буде забезпечено реалізацію кон
тролю із досягненням ефективних резуль
татів, а отже, в цілому підприємство отримає
подальші перспективи для росту та розвит
ку.
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