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УДК: 316.42:330.34 
 

Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького 
торговельно-економічного інституту ДТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2022. Вип.143. С 360. 

 
У Віснику розглядаються глобальні імперативи підприємницького потенціалу 
компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках; проблеми та перспективи 
соціального забезпечення громадян; сучасні моделі, стратегії, технології 
менеджменту; стан, виклики та перспективи розвитку публічного управління в 
Україні. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку 
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних 
процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-економічного розвитку 
країни; моделюванню та проєктуванню процесів управління в соціально-економічних 
системах; маркетинговим технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу. 
Висвітлюються проблеми якості та безпеки сучасного товарознавства; регіональний 
та національний виміри тенденцій розвитку індустрії гостинності та харчової 
промисловості. Досліджуються передумови професійної самореалізації молоді в 
умовах ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти.                                    

                                                                                                                                                               
Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що 

цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства. 
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ВПЛИВ ІМІДЖУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 

ПІДПРИЄМСТВА                                                                    

У статті розглянуто сутність іміджу, його види та вплив на 

конкурентоспроможність. Виділено чинники, що впливають на зовнішній та 

внутрішній імідж підприємства. Визначено основні помилки керівників при 

управлінні іміджем. Сформовано ряд підходів до управління іміджем 

підприємства. 

Ключові слова: імідж, конкурентоспроможність, позитивний імідж 

підприємства, управління іміджем, види іміджу. 

 В сучасних умовах для стійкого та довготривалого успіху підприємству 

важливо мати сильний імідж, від якого залежить ефективність діяльності 

підприємства, популярність у споживача, конкурентоспроможність на ринку, 

репутація серед партнерів і клієнтів. 

 Однак, не всі менеджери звертають увагу на деталі просування «обличчя» 

свого підприємства і тим самим втрачають можливість зайняти стійку позицію 

на ринку. Тому, щоб вирішити дане питання необхідно розглянути усі тонкості 

управління іміджем підприємства. 

 Поняття «імідж» та його суть автори наукових праць трактують по-

різному. Тому варто розглянути найбільш відомі з них. 

 Лозовський О. М. вважає, що у сучасних умовах імідж є однією з 
найважливіших складових конкурентоспроможності підприємства, базовою 
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передумовою його успішної діяльності. Правильно створений та реалізований 
імідж спонукає споживачів до вибору товару даного підприємства, а також 
значно знижує вплив конкурентів [3]. 
 Булгакова О. В. пояснює імідж як сукупність особливостей, які 
характеризують або ідентифікують певне підприємство, які зафіксовані у 
певних символах або формах інформації, які створюються компанією, 
цілеспрямовано передаються аудиторії в процесі комунікацій, фіксуються, 
сприймаються, розпізнаються й оцінюються суб’єктом, що належить до тієї чи 
іншої цільової аудиторії, а також, прийнявши форму стереотипу, посідають 
певне місце в свідомості і системі цінностей суб’єкта, визначають його 
подальші дії щодо даної компанії та її продукції [4]. 
 Як пояснює Д. Доті, імідж – це все і всі, хто має хоч якесь відношення до 
компанії і пропонованих нею товарів і послуг; це витвір, що постійно 
створюється як словами, так і образами, які химерно перемішуються і 
перетворюються в єдиний комплекс [5]. 
 Семенчук Т. Б. пояснює дане визначення як фактор, який відіграє 
важливу роль в оцінці підприємства, та є наслідком управлінських дій 
менеджменту, який виражається через сприйняття клієнтів, співробітників, та й 
самого керівника. Носієм іміджу може виступати підприємство, індивід, тобто 
представник підприємства чи його товар або послуга [6]. 
 На нашу думку імідж підприємства являється одною з основних 
складових, необхідних для досягнення стратегічних цілей, а також є 
невід’ємною частиною для підвищення конкурентоспроможності підприємства.  
 Імідж підприємства буде вважатися успішним, якщо постійно проводити 
його оцінку та швидко корегувати важливі моменти. При оцінці ми можемо 
виділити наступні види іміджу: 
 1. Реальний імідж – це те, як керівна ланка бачить своє підприємство зі 
сторони, тобто через думку суспільства про підприємство в цілому. 
 2. Дзеркальний імідж – це самооцінка підприємства її топ менеджерами 
або директором. Зазвичай така оцінка позитивна, оскільки негативні якості 
відходять на другий план та не враховується думка сторонніх осіб. 
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 3. Локальний імідж – спрямований лише на сприйняття думки споживача 

про підприємство, товар або послуги, що надається ним. 

 4. Позитивний імідж – це лише позитивна думка про підприємство в 

основних контактних групах. 

 Інакше кажучи, підприємство може сприйматися по-різному керівниками, 

споживачами та суспільством в цілому. Тому варто враховувати думку 

кожного, щоб управління іміджем було успішним, а сама організація вважалася 

конкурентоспроможною.  

 Оскільки імідж – це «обличчя» підприємства, то варто виділити чинники, 

що впливають на споживачів при покупці товару того чи іншого бренду: 

 1. Якість товару або надання послуг; 

 2. Дизайн продукції; 

 3. Популярність торгової марки; 

 4. Ціна на продукцію; 

 5. Надання підприємством сервісних послуг, а також знижок. 

 Проте, імідж – це не тільки відображення зовнішніх показників, 

унікальних характеристик продукції підприємства, а ще й думка персоналу про 

свою організацію, тобто внутрішній імідж. 

 До показників внутрішнього іміджу можна віднести: 

 1. Фірмовий стиль підприємства, тобто логотип, слоган, товарний знак, 

фірмові кольори та інше; 

 2. Система підбору кадрів; 

 3. План з підвищення кваліфікації персоналу та просування по кар’єрних 

сходах; 

 4. Система оцінки виконаної роботи співробітниками з урахуванням 

загальноприйнятих критеріїв на підприємстві; 

 5. Система преміювання колективу за досягнення основних результатів 

діяльності, а також за інші операції, що призвели до підвищення ефективності 

діяльності підприємства. 

 6. Можливість надання соціальних пільг; 
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 7. Урахування потреб працівників щодо  покращення робочого місця.  

 Для підприємства дуже важливо не втратити позитивний імідж. Щоб 

цього не сталося варто дотримуватися наступних принципів:  

 1. Ніколи не жертвувати довгостроковим іміджем заради легкого 

прибутку; 

 2. Потрібно дотримуватися того, що було закладено в фундаменті іміджу. 

 Практика довела, що існує велика кількість помилкових рішень, які 

можуть погіршити імідж підприємства. Дослідивши це питання ми виділили 

основні помилки та визначили чим саме вони небезпечні для підприємства: 

 Перша помилка керівника – байдужість. Варто зазначити, якщо 

підприємство не зацікавлене управлінням іміджем, то це буде сильно впливати 

на його конкурентоспроможність. Відповідно до цього споживач вибере товар 

того підприємства, керівник якого приділяє багато уваги на якість товару, його 

дизайн, ціну та інші елементи іміджу; 

 Відсутність у співробітників відданості компанії. Яким би міцним не був 

імідж, невдоволеність працівників своєю роботою – це крок до негативного 

іміджу підприємства; 

 Зневажливе ставлення до покупця. На сьогоднішній день існує велика 

кількість підприємств, лідери яких пропонують приблизно однакові цінові 

умови. Тому якісний сервіс є в пріоритеті і дозволить підприємству стати 

сильнішим за його конкурентів. 

 Неохайність також є проблемою, починаючи від будівлі самого 

підприємства і закінчуючи формою працівників.  

 «Роздута» та нечесна реклама призведе до втрати значної кількості 

покупців і знищить імідж підприємства. 

 Низька якість продукту. Якою б не була реклама, ціна або дизайн товару, 

проте якість вважається основним чинником покупки продукції споживачем. 

 Аналізуючи дану інформацію, ми можемо виділити ряд підходів до 

управління іміджем підприємства, а саме: виробничий, іміджмейкерський 

(маркетинговий), кадровий та менеджерський. 
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 Виробничий підхід спрямований на підвищення якості продукції або 
послуг. Однак, приділяється незначна увага до формування корпоративної 
культури або створенню внутрішнього іміджу підприємства. 
 Іміджмейкерський підхід робить акцент на маркетингових дослідженнях, 
рекламній кампанії, а також PR-акцій, що спрямовані на формування 
емоційного іміджу. Формування іміджу персоналу зводиться до мінімуму. 
 Кадровий підхід спрямований на формування внутрішнього іміджу 
підприємства: створення системи мотивації персоналу, стимулювання 
виробничого процесу. Проте, недостатньо уваги приділяється на управління 
зовнішнім іміджем. 
 Менеджерський підхід – це гармонійне поєднання усіх підходів 
спрямованих на управління внутрішнім та зовнішнім іміджем підприємства. 
 Підприємство, враховуючи потреби та думку суспільства, прагне 
сформувати не тільки позитивний імідж, а й імідж, який підвищить 
конкурентоспроможність на ринку, сприятиме підвищенню її ефективності. 
 Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок про те, що поняття 
«імідж» багатогранне та має багато важливих деталей. Під час дослідження ми 
визначили на скільки необхідним є оцінка управління іміджем підприємства. 
Також ми виділили основні помилки керівників під час управління іміджем та 
визначили чим саме ці помилки можуть вплинути на підприємство. Було 
визначено ряд підходів до управління іміджем підприємства. 
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        Питання впровадження гнучкої методології управління підприємством 

вперше виникло в Японії в 1950-х роках. Головним принципом гнучких 

методологій є еволюція, акцент робиться на постійному поліпшенню процесів 

виробництва. В основі гнучкої політики покладено постійне удосконалення 

функціонування підприємства. Орієнтуючись на це, можна сказати, що 

компанія не може залишатись без змін протягом років. 

        У процесі розвитку компанії приймають участь менеджери всіх ланок та 

працівники. Для гнучких систем управління характерним є звертання уваги на 

пропозиції від робітників. Хто, як не вони, краще бачать процеси, які можна 

покращити і зробити підприємство більш прибутковим. Тому керівники завжди 

повинні витрачати певний час на розгляд корисних пропозицій.   

        На ринку не існує жодної компанії, які б досягла досконалості і не 

потребувала інновацій та покращень. Тому вихідними даними для кожного 

підприємства є те, що воно може мати певні проблеми, і дуже важливо відкрито 

про них говорити, щоб почати процес їх позитивного вирішення.  

        Гнучка методологія управління передбачає орієнтацію на споживача. Не 

завжди цим споживачем буде кінцевий покупець продукції на ринку. Навіть у 

процесі виробництва та обробки товарів наступним споживачем може 

вважатися той, кому передається продукт на подальшу обробку. Тобто кожний 

етап технологічного процесу вже є контрольованим і не має дорікань щодо 

якості.  

        При гнучкій методології управління спостерігається чітке дотримання 

стандартів роботи та дисципліни з еволюційним удосконаленням  стандартів. 

Крім того, якість ставиться на більш вищий рівень, ніж  прибуток,  оскільки 

якість є джерелом прибутку.  

        Для підвищення ефективності на підприємствах підтримується розвиток 

міжфункціонального менеджменту. Завдяки цьому різні підрозділи мають 

координувати свої дії і тим самим діяти більш ефективно в інтересах компанії. 

Відносини у колективі вибудовуються таким чином, щоб співробітники завжди 

прагнули до досконалості. 
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        Гнучка методологія управління породжує мислення, орієнтоване на 

процес, оскільки, щоб отримати більш високі результати, треба спочатку 

поліпшити процес. До того ж система розрахована на удосконалення самої 

людини і на зусилля, що вона робить у напрямі удосконалення. Відзначається, 

що відсутність внутрішньої системи, що винагороджує зусилля, та оцінка 

кожного тільки за результатами призводить до акценту уваги лише на тих діях, 

які можуть дати миттєвий і високий ефект. Але поступові удосконалення 

звичайно не дають одразу видимий результат. Цю роботу можна побачити лише 

через значний проміжок часу.   

        Батьківщиною  гнучкої методології Agile є США, і складається  вона  з  

таких  напрямів,  як Scrum (Скрам), Lean (бережливе управління), Канбан тощо. 

Ця методологія була розроблена для сфери розробки програмного 

забезпечення. Але потім з’ясувалося, що ці загальні принципи може 

використовувати будь-яка організація, що хоче мати гнучкість в управлінні 

проектами.  

        Основою Аджайл є гнучкість, тобто постійні  удосконалення та 

підналаштування процесу роботи шляхом консультацій із замовниками. 

Звичайні стандарти управління проектами передбачають проходження чітко 

описаних етапів та необхідність на початку проєкту його повністю спланувати. 

Відхилення від плану сприймаються як невдале управління проектами. Але 

підвищення невизначеності навколишнього середовища робить важким 

планування всього проекту від початку до закінчення. У Маніфесті гнучкої 

розробки програмного забезпечення (продукту) відзначено:  

        - люди і взаємодія важливіше процесів та інструментів;  

        - працюючий продукт важливіше вичерпної документації;  

        - співпраця із замовником важливіша за  узгодження  умов контракту;  

        - готовність до змін важливіша за проходження попереднім планом.  

        Тобто, не заперечуючи важливості того, що справа, ми все-таки більше 

цінуємо те, що «зліва» [1].  

        Lean (бережливе  управління) вважається одним із попередників сучасного 
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Agile-руху. До принципів бережливого управління належать:  

        - оптимізація цілісного бачення;  

        - виключення  втрат;   

        - забезпечення  якості;   

        - постійне навчання;   

        - гранично  швидка поставка замовнику;  

        -  залучення команди;  

        - постійне вдосконалення.  

        Скрам – одна з складових гнучкої теорії управління. Базовими принципами 

скраму є: повага, мужність, зобов'язання, фокус на результаті, відкритість. 

Скрам ґрунтується на емпіризмі, а саме тезі, що знання приходять із досвідом, а 

прийняття рішень має відбуватись на підставі того, що вже відомо. Тому робота 

відбувається часовими відрізками тривалістю зазвичай 2 тижні або місяць 

(спринтами), протягом яких створюються та узгоджуються із замовником 

придатні до використання удосконалення продукту. Робота спринтом зручна 

тим, що вона дозволяє швидко виявити недосконалості в роботі та в 

наступному спринті поліпшити ситуацію.  

        Скрам передбачає чотири типи нарад для перевірки та адаптації:    

        1. Планування Спринту – спершу з’ясовується список кінцевих продуктів 

або робіт, в яких зацікавлений замовник, серед цього списку знаходять 

найцінніші для замовника продукти. Далі їх розбивають на більш дрібні 

завдання, при цьому оцінюється цінність і складність робіт; прийнято, що 

спочатку роблять найлегші зі списку цінних завдань.   

        2. Щоденний Скрам – проводиться на етапі реалізації Спринту, що 

передбачає проведення щоденних зборів, займаючи максимум 15 хвилин, на 

яких кожен член команди розповідає: що вдалося зробити вчора; що зробить 

сьогодні; які є перешкоди. 

        3. Огляд Спринту – відбувається  в кінці кожного Спринту, де готові 

результати представляються замовнику, який може вносити зауваження та 

побажання [2].  
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         Отже, команда отримує швидкий відгук на результати роботи, а також 

задоволеного замовника, який за Спринт отримав цінну готову роботу; при 

цьому якщо команда не повністю зрозуміла для замовника  (або  замовник  

спочатку  нечітко  сформулював  вимоги),  то  це з’ясовується на огляді 

Спринту й обсяг переробок невеликий. Варто відзначити, що згідно з 

визначенням «успішного проекту» поняття «задоволеного замовника» 

вважається основним поряд із досягненням цілей проєкту, а також 

відповідності термінам і бюджету.   

        4. Ретроспектива Спринту – команда збирається окремо після огляду 

Спринту. В ході  наради  обговорюється,  які  уроки  можна  витягти  з  

результатів  Спринту,  а  саме: що робилося успішно; що можна було зробити 

краще;  що можна вдосконалити в майбутньому.   

        Канбан – це техніка гнучкої мметодології управління, що передбачає 

насамперед обмеження завдань, які виконуються в цей момент для підвищення 

продуктивності та зменшення незавершеного виробництва. Як приклад 

використання в Україні цієї методики можна відзначити випадок, коли мережа 

супермаркетів «Сільпо» на деякий період карантинних обмежень запровадила 

жетони, які видавались кожному відвідувачу на вході, а на виході їх треба було 

здавати. Після закінчення жетонів на вході заборонялося заходити наступним 

відвідувачам доти, поки хтось із відвідувачів не вийде і не здасть свій жетон, 

таким чином були використані канбан-жетони для обмеження ємності.  

        Візуальна методика Канбан в Agile – це використання дошки для 

управління процесом виконання робіт, що передбачає наклеювання маленьких 

листків з назвами робіт на дошку, яка у свою чергу поділена на сегменти «ідеї», 

«зробити», «у процесі», «зроблене»; робота вважається тим більш 

пріоритетною, чим ближче вона до завершення.  

        Призначення цієї дошки – також слідкувати за обмеженням кількості 

задач, які взяли на себе працівники. Канбан – це набір інструментів і метрик. 

Його успіх визначається збором даних про робочий процес та їх регулярним 

аналізом. Він не дає жорстких установок про те, які саме інструменти і в якій 
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комбінації застосовувати, оскільки розрахований на довгу еволюційну зміну 

існуючої системи.   

        Розглянемо докладніше основні засади гнучкої методології управління 

виробництвом: 

        1. Принцип розуміння цінності - передбачає необхідність розуміння того, 

що є цінністю кінцевого споживача. Цінність при цьому розглядається як 

поняття, що знаходиться поза виробництвом. 

        2. Принцип виявлення потоку створення цінності - коли буде визначено те, 

що є справді цінним для споживача, необхідно проаналізувати діючу систему 

виробництва та встановити, де справді створюється цінність. Якщо дія не 

створює цінності, необхідно розглянути можливість зміни або видалення з 

процесу. 

        3. Принцип потоку виробів – передбачає, що замість переміщення 

продукту від одного робочого центру до іншого партіями, необхідно створити 

такий потік, у якому відбувається безперервний рух від сировини до готової 

продукції через спеціалізовані виробничі осередки. 

        4. Принцип витягування, за яким мається на увазі, що замість того, щоб 

працювати на склад, споживачеві має бути надана можливість витягувати 

готові вироби з виробничої системи. Ніяка робота не виконується, якщо її 

результати не можуть бути використані в наступних операціях. 

        5. Принцип постійного вдосконалення - коли будуть усунуті всі втрати з 

технологічних процесів, а продукція плавно і безперервно рухатиметься в міру 

постачання її споживачеві, стане зрозуміло, що не буде кінця процесу 

постійного вдосконалення, наприклад скорочення часу операцій, собівартості, 

площ, дефектів та обсягу робіт. 

        В основі кожного трактування лежить якась керівна ідея - мета, яка, 

формулюється у вигляді бажаного майбутнього стану, і що найпримітніше, не 

тільки самої виробничої системи, але її зовнішнього оточення. Досягнення цієї 

мети відбувається шляхом глибокої зміни виробництва за допомогою 

конкретних систем та інструментів [3].  
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        Слід зазначити, що дана структура не випадково нагадує зміст 
стратегічного менеджменту (мета - стратегія - завдання). Вона справді орієнтує 
підприємство на ефективну роботу у довгостроковій перспективі, але тільки в 
тому випадку, якщо вдається переорієнтувати мислення працівників із 
вузькотехнологічних завдань на розуміння виробничих, економічних та 
фінансових взаємозв'язків. 
        Важливо глибоко розуміти економічну та фінансову моделі підприємства, 
логічні схеми, взаємозв'язки виробничих та фінансових процесів та результатів 
для оцінки результатів впровадження заходів, що дає можливість бачити 
проблеми та пріоритетні резерви зниження витрат. 
        Важливою проблемою впровадження гнучкої методології управління 
вважається відсутність простої методики, яка перекладає кількісні виробничі, і, 
насамперед, тимчасові результати, у зрозумілі власнику та керівнику 
фінансово-економічні результати. Справді, основними кількісними 
результатами впровадження інструментів ощадливого виробництва, зазвичай, є 
скорочення термінів виконання замовлень, можливе зниження або зростання 
собівартості. 
        Методика дозволяє розраховувати економічну ефективність заходів 
дбайливого виробництва за рахунок усунення: перевиробництва, зайвих етапів 
обробки, непотрібних транспортувань, надлишкових запасів, зайвих 
переміщень, усунення очікувань, усунення дефектів. 
        Кожен захід вводиться в автоматизовану розрахункову систему, якою 
аналізується його ефективність у межах зазначених показників та його груп. В 
даному випадку можна відзначити, що полегшення роботи користувачів з 
розрахунковою системою призводить до складнощів її переналагодження та 
адаптації до потреб конкретного підприємства. 
        Таким чином, концепція ощадливого виробництва набирає все більшої 
популярності в Україні. Найчастіше впровадження нових виробничих систем 
зустрічає серйозний опір із боку персоналу підприємств. Багато виробничих 
компаній зацікавлені у зниженні витрат, підвищенні продуктивності та 
поліпшенні показників якості. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. 

Нестабільна економічна ситуація, в якій сьогодні перебуває більшість 
підприємства, проблема вдосконалення управління комунікаціями 
підприємства стоїть особливо гостро, оскільки ефективне спілкування на 
практиці є необхідною умовою досягнення цілей підприємства. Часто 
недосконала система зв'язку значно знижує ефективність  управління та 
функціонування підприємства. Використання комунікацій як інструмент 
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впливу на внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства є одним із 
інструментів удосконалення механізмів управління підприємством, що 
забезпечують його ефективне функціонування в ринковій економіці. Проте 
сприйняття комунікаційної політики як допоміжної діяльності, ідентифікації  
лише з просуванням продукції, роздільним використанням засобів зв'язку тощо, 
призводять до зниження сприйняття маркетингових комунікацій, ускладнення 
їх інтеграції в систему управління підприємства і, як наслідок, його 
неефективної діяльності. Якість обміну інформацією всередині підприємства 
може безпосередньо впливати на формулювання цілей організації та ступінь їх 
реалізації. Відповідно, без наявності єдиного підходу до управління 
комунікаційним комплексом підприємства неможливо його ефективне 
функціонування в сучасних ринкових умовах, що характеризується високим 
рівнем конкуренції, швидке темпи розвитку та швидкі зміни (іноді різкі) її 
структури та факторів. 

Формулювання цілей статті. Ціллю статті є узагальнення підходів до 
управління комунікаціями на підприємстві та розробка інноваційних заходів 
щодо вдосконалення комунікаційних процесів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сфері менеджменту 
висвітленню теоретичних та методичних засад комунікації присвячені праці  
Осовської  Г.В., Осовського  О.А., Бебика В.М, Орлової Т.М. Суттєвий вклад в 
напрямку систематизації положень комунікаційного менеджменту на 
підприємствах здійснено Шпаком Н.О. Проте практичні аспекти управління 
комунікаціями підприємства, зокрема ті, що стосуються проведення її 
діагностики, залишаються недостатньо розвиненими. Крім того, необхідне 
оновлення методичних підходів та інструментарію управління комунікаціями з 
огляду на стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні умови функціонування 
компаній призвели до кардинальної зміни моделі ведення бізнесу. 
Трансформація діяльності підприємств вплинула на всі елементи системи 
менеджменту і зумовила об’єктивну необхідність впровадження управлінських 
інновацій, які дозволяють оперативно адаптувати підприємства до змін 
зовнішнього середовища.  
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Успішне функціонування організацій безперечно залежить від зв'язків між 

окремими внутрішніми змінними, прямого і зворотного впливу ситуаційних 

факторів зовнішнього середовища, реалізації функцій управління. Це все не 

можливе без відповідних інформаційних потоків.  

Комунікації є важливою складовою ефективного функціонування 

підприємства. На сучасних підприємствах, зокрема туристичних, комунікація 

вже давно перестала бути просто способом передавання інформації, а стала 

одним із важливих інструментів управління діловими відносинами. Інформація, 

комунікації разом із засобами забезпечення їх ефективного використання, тобто 

каналами, становлять інфраструктуру управління підприємствами.  

Комунікації у менеджменті відносять до процесів управління, оскільки 

вони пов'язують функції організації, планування, мотивації та контролю. 

Формально, комунікаційний процес визначають як процес обміну інформацією 

між співробітниками підприємства та суб’єктами зовнішнього середовища з 

метою розв'язання певних проблем [1, 2, 4, 6]. Розглядаючи комунікаційний 

обмін інформацією на підприємстві, в основному мають на увазі людей, які 

безпосередньо спілкуються особисто або в групі, а також їх телефонні розмови, 

листування та звітування. І хоча дійсно на ці випадки припадає основна частина 

комунікацій, при проведенні аналізу досить складного комунікативного 

процесу не можна обмежуватись лише ними. Треба враховувати, що 

комунікації передбачають не лише обмін інформацією, а й формування різних 

форм зв’язків між людьми, заснованих різних видах стосунках, які спрямовані 

на досягнення цілей підприємства. Вони являють собою особливу форму 

впливу на співробітників підприємства та суб’єктів зовнішнього середовища.  

Ефективність комунікацій в системі управління визначає якість 

управлінських рішень. Комунікаціями (спілкуванням) пронизана вся система 

управління організацією. Метою комунікації є розуміння, осмислення 

переданої інформації, адже сам по собі факт обміну інформацією не забезпечує 

ефективності спілкування людей. Ступінь організації та ефективність 

комунікаційного процесу на підприємстві багато в чому залежить від досвіду 
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керівника, теоретичних знань і здібностей, які можуть допомогти йому знайти 

більш ефективні методи комунікації, оволодіти вмінням раціонально 

організувати процес передавання, засвоєння та використання інформації. Якщо 

усунути комунікацію, то організація та управління перестають бути 

керованими, їх діяльність набуває хаотичного, нескоординованого характеру. 

При управлінні інноваційними комунікаціями підприємства важливо розуміти 

інформаційні потреби та можливості співробітників, а також володіти 

основними технологіями комунікацій в управлінні [3].  

Роль комунікаційного менеджменту полягає насамперед в інформаційному 

забезпеченні реалізації всіх видів і форм системи менеджменту, оскільки 

основним ресурсом управління є інформація, а основною технологією – 

комунікація. Без неї сам процес управління є просто неможливим. Обмін 

інформацією має низку етапів: поява ідеї; кодування і вибір каналу передачі 

інформації; передача інформації; декодування; зворотний зв'язок (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Схема комунікаційного процесу  
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Існує пряма залежність між добре налагодженим комунікаційним 

процесом та якістю роботи структурних підрозділів підприємства, окремих 

виконавців, груп працівників і підприємства загалом. Саме комунікаційний 

процес забезпечує обмін інформацією з метою вирішення конкретної проблеми. 

Цілями комунікації виступає забезпечення ефективного обміну інформацією 

між суб’єктами і об’єктами управління, удосконалення міжособистісних 

відносин під час обміну інформацією, створення інформаційних каналів для 

обміну інформацією між окремими працівниками і групами та координації їх 

завдань і дій, регулювання і раціоналізація інформаційних потоків 

підприємства тощо [2].  

З усіх сфер суспільства (правової, економічної, соціальної, політичної, 

гуманітарної та ін.) інформаційно-комунікаційна сфера розвивається 

найдинамічніше. Бурхливий розвиток Інтернету, мультимедіа, мобільного 

зв'язку тощо стає потужним каталізатором модернізації насамперед економічної 

сфери суспільства. Сьогодні вже нікого не здивуєш такими поняттями, як 

електронний бізнес (e-business), електронна комерція (e-com-merce) тощо.  

Комунікації підприємства поділяють на дві основні групи – це так звані 

зовнішні ( між підприємством та її середовищем) і внутрішні ( між рівнями 

управління і підрозділами) комунікації. Характер зовнішніх комунікацій 

відповідного господарюючого суб’єкта майже не змінний, принаймні на певний 

визначений період часу, адже принципи їх побудови (адресати спілкування, 

засоби та канали комунікацій) є однаковими для організацій як виробничої, так 

і невиробничої сфери: змінюються лише конкретні постачальники, споживачі, 

конкуренти, форми державної статистичної звітності і т. д. 

Відносно внутрішніх комунікацій, визначених формальними і 

неформальними комунікаційними каналами, слід пам’ятати, що їхня 

ефективність залежатиме від авторитарного відношення адміністрації до 

підлеглих. Відсутність здорової робочої атмосфери на підприємстві, небажання 

керівників у повному обсязі виконувати власні обов’язки, відповідати за власні 
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дії, недотримання виконання визначених прав і обов’язків, небажання 

своєчасної передачі і нерозуміння суті самого повідомлення, все це, виступає 

серйозною перешкодою на шляху налагодження сучасних комунікацій.  

Процес ефективної комунікації повинен починатися з своєчасного надання 

інформації у вигляді зручного для сприйняття повідомлення, продовжуватись 

відповідними діями в каналах передачі інформації. Завершальним етапом 

даного процесу виступає підтвердження адресата відносно розуміння отриманої 

інформації, що здійснюється за допомогою зворотнього зв’язку. Приймаючи 

рішення про передачу інформації слід бути впевненим, що співрозмовник 

налаштований на її сприйняття, тобто віддає їй перевагу, незважаючи на 

наявність інших інформаційних джерел [3].  

При обміні інформацією головне завдання відправника полягає у тому, 

щоб сформулювати саме повідомлення й використати такі канали зв'язку, які б 

надали можливість отримувачу зрозуміти суть повідомлення. Досягти цього 

буває досить важко, тому, що при обміні інформацією відбуваються певні 

втрати. Суть повідомлення може бути викривлено, а відтак, повністю чи 

частково втрачено. В результаті адресат буде виконувати роботу, але не ту, яку 

бажає від нього відправник. Отже, обмін інформацією між відправником і 

адресатом повинен відбуватись за певним сценарієм, визначеним алгоритмом 

дій. Кожна дія то є певний етап комунікаційного процесу, то є складова в якій 

суть повідомлення може бути викривлена або повністю втрачена. Для того, щоб 

цього не сталось необхідно застосовувати технологію зворотнього зв’язку.  

За наявності зворотного зв'язку відправник і одержувач обмінюються 

комунікаційними ролями. Зворотний зв'язок надає можливість учасникам 

комунікаційного процесу з’ясувати, як саме адресат зрозумів суть 

повідомлення. Від розуміння суті повідомлення залежатиме дія адресата, 

виконувані функції, мета роботи. Менеджер не повинен виходити з того, що все 

написане або сказане ним буде зрозуміло, як він того бажає.  
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Зворотній зв'язок дає змогу долати так звані шуми – усе те, що спотворює 

зміст, створює перешкоди на шляху обміну інформацією. Шум – це будь-який 

додатковий сигнал, непередбачений джерелом інформації, який спотворює 

інформацію або спричиняє помилки в її передачі [4].  

Залежно від розміру підприємства змінюється і характер елементів 

системи комунікацій, а також їх внесок у кінцеву ефективність сукупності 

комунікаційних процесів. Якщо підприємство велике, постійно займається 

диверсифікацією бізнесу, його система комунікацій потребуватиме постійного 

реінжинірингу. Якщо ж підприємство невелике і випускає обмежений 

асортимент продукції – система комунікацій повинна мати відповідний запас 

потужності, достатній для обслуговування необхідних бізнес-процесів навіть за 

умов стрімкого зростання підприємства та часткової зміни технології та видів 

діяльності. 

 Основним призначенням комунікаційної системи господарюючого 

суб’єкта виступає забезпечення необхідного і достатнього інформаційного 

обміну між структурними елементами організації. При цьому повинна 

забезпечуватись достатня швидкість обміну інформацією, мінімальні втрати та 

спотворення повідомлень і необхідний рівень захисту конфіденційних даних.  

Успішне функціонування організації, формування та існування 

організаційної культури, засвоєння та проповідування корпоративних ідей і 

цінностей неможливе без налагодженого процесу комунікацій. Комунікація 

створює сприятливі умови для розкриття професійних і ділових якостей 

співробітників, сприяє розвитку їх творчого потенціалу задля створення 

додаткових цінностей і отримання результату. 

Висновки. На сучасному етапі інформаційні технології відіграють дуже 

важливу роль в забезпеченні ефективності управління комунікаціями на 

підприємстві. Першочерговими з них є раціоналізація організаційних зв’язків та 

приведення структури апарату управління у відповідність з реальними 

виробничими умовами. Побудова ефективної системи комунікацій 

підприємства потребує ретельного регулювання та організації всіх 
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інформаційних потоків. Комунікація та інформація мають надзвичайно важливе 

значення в житті суспільства. Добре спланована та ефективно реалізована 

система комунікацій надає підприємствам можливості результативного обміну 

інформацією між менеджерами й працівниками для досягнення головної мети 

організації. Тому ефективні комунікації на всіх рівнях – із споживачем, з 

постачальником, з власним співробітником − це такий же ресурс бізнесу, як 

фінанси або час. Система комунікацій підприємства повинна забезпечувати 

достатній інформаційний Ефективна робота системи комунікацій потребує 

належних вхідних ресурсів, технологій та управлінських взаємодій. Від цього 

істотно залежить ефективність менеджменту підприємства та результат його 

діяльності. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 
У статті розглянуто теоретичні підходи щодо системи управління 
зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, а також визначено чинники, 
які прямо чи опосередковано впливають на динаміку та ефективність  
системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств.  
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, система управління, 
підприємство, зовнішній ринок, експорт, імпорт, конкурентоспроможність, 
стратегія. 

Забезпечення ефективної системи управління зовнішньоекономічною 
діяльністю підприємства є одним з важливих аспектів на шляху нарощення 
його конкурентоспроможності. Такий важіль діяльності потребує значних 
організаційних вкладень та затрат часу для побудови ефективної системи 
організації, управління і контролю. Така система передбачає необхідність 
виконання підприємством багатьох важливих функцій, а саме: розробку 
стратегії зовнішньоекономічної діяльності, аналіз зовнішніх та внутрішніх 
чинників, що впливає на здійснення зовнішньоекономічної діяльності 
підприємством, оцінку ризиків, розробку послідовності дій, моніторинг і 
контроль, збір інформації, перевірку відповідності сучасним вимогам та 
тенденціям тощо.   

Систему управління можна розглядати як довгостроковий, послідовний, 
раціональний, стійкий до змін в зовнішньому середовищі план, який 
спрямований з певною метою на досягнення ефективного успіху господарської 
діяльності підприємства [2, с. 82]. 

Питання формування ефективної системи управління 
зовнішньоекономічною діяльністю підприємства висвітлені в наукових працях 
вітчизняних та зарубіжних вчених. 
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Так, Т.В. Миролюбова пропонує власну закономірність визначення 
системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, що 
базується на сукупності показників абсолютної ефективності експортної 
діяльності та ефективності використання виробничих і обігових фондів при 
експортній діяльності. А.І. Яковлев розробив власну систему оцінювання 
ефективності міжнародного бізнесу і надав визначення коефіцієнту кредитного 
впливу. А.Г. Дем’яненко пропонує застосовувати кількісні показники для 
оцінювання ефективності системи управління зовнішньоекономічною 
діяльністю підприємства, що надало можливість детальніше прослідковувати 
вплив певних факторів на ефективність такої діяльності. 

Але, незважаючи на широту досліджень, присвячених зазначеній тематиці 
в економічній літературі, актуальність дослідження даного аспекту ніколи не 
втратить своєї актуальності, оскільки зовнішньоекономічна діяльність 
підприємства відбувається у динамічному середовищі, яке передбачає постійні 
зміни у відповідності до умов, що склалися безпосередньо в даний період 
функціонування та розвитку підприємства.  

Основне завдання ефективної системи управління зовнішньоекономічною 
діяльністю підприємств полягає у зміцненні і нарощуванні експортного 
потенціалу, підвищенні конкурентоспроможності його виробничо-
господарської діяльності. 

Практичний досвід вітчизняних підприємств дає можливість 
використовувати для удосконалення системи управління 
зовнішньоекономічною діяльністю підприємств такі основні функції 
менеджменту, актуальні в сучасний період, а саме: 

- розробка на підприємстві стратегічних і тактичних цілей господарської 
діяльності; 

- розробка пропозицій по здійсненню ефективної діяльності підприємства; 
- використання новітніх інформаційних технологій в реалізації 

планування та контролю щодо здійснення діяльності [3, с. 308]. 
Система управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств 

включає такі елементи: 
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- розробка стратегії здійснення зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства; 

- обов’язкове здійснення маркетингових досліджень на зовнішньому 
ринку; 

- розробка, укладання та виконання міжнародних контрактів; 
- врахування вимог споживачів продукції, аспектів ціноутворення на 

зовнішньому ринку; 
- облік зовнішньоекономічної діяльності (виконання контрактів, контроль 

за діяльністю конкурентів, вивчення ризиків та проблем тощо)  [4, с. 85]. 
Якщо зовнішньоекономічна діяльність підприємств є невід’ємною 

частиною його господарської діяльності, то система управління діяльністю, 
його комплексний показник ефективності управління – це платіжний баланс. 
Відповідно, система управління зовнішньоекономічною діяльністю 
підприємства потребує вдосконалення всієї системи діяльності в цілому. Таке 
управління і складає організаційно-економічну систему управління 
підприємством. 

Одним з провідних чинників ефективної системи управління 
зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в цілому, в т.ч. і 
зовнішньоекономічною діяльністю, - є використання сучасних досягнень 
менеджменту, особливо – застосування критерію раціональності у прийнятті 
ефективних управлінських рішень. Якість, ефективність управління 
зовнішньоекономічною діяльністю підприємства полягає у відповідності 
запитам споживачів, врахуванні рівня економічного добробуту населення, 
ефективності збутової діяльності на зовнішньому ринку. Відповідно, 
підвищення прибутковості зовнішньоекономічної діяльності підприємства 
залежить від удосконалення системи управління зовнішньоекономічною 
діяльністю, забезпечення його своєчасного здійснення. Для забезпечення такої 
діяльності на підприємстві, насамперед, вивчають та аналізують досвід 
партнерів, конкурентів, стимулюють працівників підприємства в одержанні 
прибутку від зовнішньоекономічної діяльності, використовуючи при цьому 
активно рекламні заходи впливу. 
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Існує п’ять головних перешкод на шляху освоєння підприємством нових 
зовнішніх ринків збуту: 

- відсутність довіри до компанії або його керівництва. Проблема полягає в 
обмеженні у фінансуванні і небажанні партнерів укладати довгострокові 
контракти тощо; 

- невідповідність продукції вимогам зовнішнього ринку. Продукція 
мусить пройти досить складну і тривалу процедуру сертифікації. Товар мусить 
відповідати європейським стандартам якості, маркування, пакування, 
екологічним та іншим вимогам; 

- складнощі із залученням фінансування. Це, насамперед, пов’язано з тим, 
що іноземні інвестори розглядають українська компанії як ненадійних бізнес-
партнерів; 

- нерозуміння ринку. Ринки країн ЄС – одні з най конкурентніших у світі. 
Тому важливим аспектом є проведення петельного аналізу конкурентного 
середовища, переваг і вподобань споживачів, доступних джерел фінансування 
тощо; 

- нетрадиційні для українських компаній ринки. Окрім наведених вище 
традиційних проблем, під час освоєння зовнішніх ринків постає багато 
нестандартних викликів (не володіння іноземними мовами, зависокі стандарти 
обслуговування тощо). Реалізація вказаних заходів на зовнішньому ринку 
здійснюється на основі таких факторів: забезпечення конкурентоспроможності 
продукції з високою якістю та доступною ціною, формування попиту та 
стимулювання збуту, формування іміджу підприємства  [1, с. 351]. 

Отже, добре розрахована та правильно обрана система управління 
зовнішньоекономічною діяльністю підприємства окреслює найраціональніший 
шлях та найпродуктивніші способи досягнення поставленої мети. 

Важливим етапом ефективного використання системи управління 
зовнішньоекономічною діяльністю підприємства є організаційно-економічна 
реалізація конкурентної стратегії, що поєднує розробку та виконання тактичних 
планів функціонування в конкурентному середовищі, які відображають цілі 
діяльності підприємства в цілому. 
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При цьому враховують, що в сьогоденні у підприємств найбільш 

актуальним ризиком при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності є 

валютний ризик. Тобто, це ризики, що виникають у результаті зміни курсу 

валют в період між укладанням міжнародних договорів-контрактів і фактичним 

здійсненням розрахунку по ним. Особливо це впливає на зниження 

ефективності при реалізації продукції на зовнішньому ринку. Тому на 

підприємствах валютний ризик розглядають як: 

- ймовірність того, що зміна курсів іноземних валют призведе до появи у 

підприємства збитків внаслідок зміни ринкової вартості її активів і пасивів; 

- невизначеність у прибутковості закордонного фінансового активу, 

пов’язана з невідомими заздалегідь курсом, за яким іноземна валюта 

обмінюватиметься на валюту інвестора [4, с. 259]. 

Наявність ризиків значно ускладнює діяльність підприємства, що здійснює 

зовнішньоекономічну діяльність. Окрім математично прорахованої ситуації 

потрібно мати ефективну систему управління діяльністю, щоб запобігти 

негативному впливу ризиків. Отже, зниження впливу ризиків на господарську 

діяльність підприємства при здійсненні ним зовнішньоекономічної діяльності 

залежить від правильного вибору зовнішнього ринку. А допущені помилки в 

аналізі зовнішнього середовища для реалізації експортних можливостей 

підприємства будуть негативно впливати на об’єктивність такої діяльності, 

спровокують зниження одержання прибутку та неефективне використання 

експортного потенціалу підприємства. 

Надійна та ефективна діяльність підприємства в умовах здійснення ним 

зовнішньоекономічної діяльності, його конкурентоспроможність на 

зовнішньому ринку залежать від ступеню ефективності системи управління в 

цілому. Стаючи об’єктом зовнішньоекономічних відносин, володіючи 

економічною самостійністю та повністю відповідаючи за результати своєї 

господарської діяльності, підприємство повинно сформувати систему 

управління, яка забезпечить його ефективну господарську діяльність як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках [5, с. 95]. 
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Сучасна система управління зовнішньоекономічною діяльністю 
підприємства охоплює широке коло об’єктів. Система управління 
прибутковістю діяльності підприємства на зовнішньому ринку веде до більш 
чіткої координації діяльності підприємства, сприяє більш конкретному 
визначенню підприємством своєї мети і завдань діяльності, покращує 
забезпечення підприємства необхідною інформацією, допомагає більш 
раціональному розподілу ресурсів, сприяє більш ефективній діяльності на 
зовнішньому ринку. 

Загальними напрямками, за якими визначається ефективність системи 
управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, є: 

1. Оцінювання ефективності діяльності підприємства з метою забезпечення 
оптимальної стратегії управління ним. У межах його напрямку досліджується, 
насамперед, ефективність використання ресурсів підприємства. 

2. Оцінювання  ефективності зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства з метою визначення його привабливості як потенційного об’єкту 
інвестування. Таке оцінювання може здійснюватися самим підприємством або 
потенційним інвестором. 

3. Оцінювання ефективності системи управління на макрорівні з боку 
держави [6, с. 451]. 

Багатогранність критеріїв, від яких залежить ефективність системи 
управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, спонукає до 
виникнення комплексу стратегічних завдань та відповідних інструментів 
аналізу щодо їх рішення. 

Отже, в сучасних умовах ведення виробничо-господарської діяльності 
підприємства можливість вчасно, достовірно та адекватно оцінити ефективність 
системи зовнішньоекономічної діяльності підприємства надає можливість 
діагностувати проблеми, які стають на заваді підвищенню рівня одержаних 
результатів. В подальшому, базуючись на даних проблем формуються 
пропозиції, шляхи та методи щодо їх вирішення. Таким чином, для ефективної 
системи управління ЗЕД підприємства необхідно систематично здійснювати 
оцінювання ефективності діяльності та підвищувати її рівень. 
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Ефективна система управління зовнішньоекономічною діяльністю 
підприємства пронизує весь процес менеджменту, а тому містить такий 
комплекс заходів: 

- визначення макро- та мікроекономічних умов здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності; 

- розробка стратегії виробничо-господарської діяльності підприємства на 
зовнішньому ринку; 

- діагностика зовнішньоекономічного потенціалу підприємства; 
- реалізація обраних зовнішньоекономічних напрямків; 
- оцінка зовнішньоекономічної діяльності; 
- регулювання якості реалізації зовнішньоекономічних напрямків; 
- прийняття управлінських рішень по усуненню негативних відхилень з 

метою підвищення ефективності здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 
З метою оцінки власних ресурсів та можливостей на зовнішньому ринку 

підприємства розробляють заходи по підвищенню конкурентоспроможності та 
забезпеченню максимального прибутку. Аналіз включає такі елементи: 

- оцінку рівня і якості виконання підприємством зобов’язань по 
міжнародним договорам (контрактам), дослідження ефективності, переваг і 
недоліків укладання контрактів і договорів; 

- аналіз конкурентоспроможності підприємства та 
конкурентоспроможності продукції і ринку збуту в зовнішньоекономічній 
діяльності; 

- аналіз динаміки зовнішньоекономічної діяльності підприємства; 
- вивчення раціональності використання ресурсів з метою усунення 

небажаних відхилень від планових показників; 
- аналітичну оцінку виконання договорів і виробничо-фінансових 

результатів зовнішньоекономічної діяльності. Виявлення чинників, які 
позитивно чи негативно вплинули на кінцеві показники діяльності 
підприємства; 

- оцінку результатів виробничо-господарської діяльності підприємства за 
попередні та поточний роки; 
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- аналіз фінансового стану підприємства, мета якого – пошук резервів 
зростання прибутку. 

Не менш успішно, як показує практика, підприємства використовують 
інший шлях управління  при здійсненні ефективної зовнішньоекономічної 
діяльності – це активний пошук реальних недоліків у діяльності конкурентів на 
зовнішньому ринку. Обґрунтування таких дій дає можливість відвойовувати 
частину нових зовнішніх ринків, використовуючи правдиву інформацію, що 
стосується конкурентів. 

Доведено, що ефективність системи управління зовнішньоекономічною 
діяльністю залежить і від його функціональної спрямованості при вирішенні 
відповідних маркетингових задач. Маркетинговий підхід ґрунтується на аналізі 
власних витрат виробничо-господарської діяльності підприємств і враховує 
інформацію про думку споживачів внутрішнього і зовнішнього ринків та 
конкуренцію. 

Отже, ефективність системи управління зовнішньоекономічною діяльністю 
підприємства залежить від концепції, яку використовують при дослідженні 
функціонування його маркетингової діяльності з збільшенням динамічності 
зовнішнього середовища. 

Існує безліч чинників, які так чи інакше впливають на динаміку та 
ефективність  системи управління зовнішньоекономічною діяльністю. 
Відповідно, для повної картини підходів для здійснення ефективної 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства потрібно використовувати 
наступні аспекти аналізу: 

- інституційний – оцінка організаційних, правових та політичних умов 
здійснення зовнішньоекономічної діяльності; 

- ринковий – оцінка наявності ринкової ситуації та ймовірності змін в 
ринкових умовах; 

- технічний – реалізація проекту та визначення ступеню вдосконалення 
технічної підтримки; 

- фінансовий – оцінка фінансового становища Підприємства та вивчення 
ефективності зовнішньоекономічної діяльності; 
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- економічний – порівняння прибутку та витрат – даний процес вивчає і 

визначає ризики, які будуть пов’язані з діяльністю на зовнішньому ринку; 

- соціальний – оцінка соціальних передумов та наслідків 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Система управління зовнішньоекономічною діяльністю має спрямувати 

свою дію на результативне використання організаційних заходів управління 

виробничою, збутовою та соціальною діяльністю. Без ефективної системи 

управління неможливе здійснення ефективної зовнішньоекономічної 

діяльності. Удосконалення системи управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємств дає зростання конкурентоспроможності та розвитку 

його економічного потенціалу, що дозволить більш ефективно використати 

можливості експортної діяльності підприємств в майбутньому. 

Водночас, при формуванні ефективної системи управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємств доцільним є врахування 

факторів страхування прибутку від зовнішньоекономічної діяльності шляхом 

зміцнення системи ціноутворення та зацікавленість партнерів по зовнішньому 

ринку. Потрібно враховувати, що ефективність системи управління 

зовнішньоекономічною діяльністю залежить як від своєчасного 

конкретизованого аналізу зовнішнього середовища, так і оцінки стану 

виробничо-господарського стану підприємств, його можливостей і перспектив 

розвитку і є вихідною базою для врахування сильних і слабких сторін 

підприємств. 

Відповідно, маючи достатньо повне уявлення про чинники, вплив яких є 
потенційною загрозою або створює додаткові сприятливі можливості, 
керівництво підприємства повинно своєчасно внести зміни в стратегію 
управління зовнішньоекономічною діяльністю. Водночас, під постійним 
контролем потрібно тримати аналіз частки зовнішнього ринку і 
конкурентоспроможність своєї продукції на ринку. Саме вміння реагувати на 
зміни в ринковій кон’юнктурі та попит споживача є важливою умовою 
ефективного використання механізму управління зовнішньоекономічною 
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діяльністю підприємства. Також потрібно враховувати вплив державного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств, а саме – 
економічні методи регулювання. Вони ґрунтуються на використанні 
економічних інструментів торгової політики – митних зборів, податків (ПДВ, 
акцизів тощо). Ці методи здебільшого відповідають природі ринкових відносин 
і тому відіграють головну роль у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств. 

Отже, ефективна система управління зовнішньоекономічною діяльністю у 
відповідності до покладених на нього завдань, виконує цілий ряд конкретних 
функцій, спрямованих на активізацію і підвищення прибутковості 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Сутність системи управління 
підприємством в цілому і зовнішньоекономічної зокрема є процесом впливу на 
здійснення ефективної виробничо-господарської діяльності підприємства. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ДIAГНOСТИКA СТAНУ ПIДПРИЄМСТВA В КOНКУРEНТНOМУ 
СEРEДOВИЩI  

У стaттi прeдстaвлeнo кoнцeптуaльнi зaсaди дiaгнoстики кoнкурeнтнoгo 

сeрeдoвищa пiдприємствa. Здiйснeнo aнaлiз нaукoвих пiдхoдiв щoдo прoблeм 

дiaгнoстики кoнкурeнтних пeрeвaг пiдприємствa, мeтoдiв тa мoдeлeй 

визнaчeння пoкaзникiв, щo хaрaктeризують кoнкурeнтнi пeрeвaги. 

Ключові слова: кoнкурeнтнe сeрeдoвищe пiдприємствa, рiвeнь кoнкурeнцiї, 

прибуток, банкрутство, внутрішнє середовище, зoвнiшнє сeрeдoвищe. 

У сучaсних умoвaх нeстaбiльнoгo внутрiшньoгo тa зoвнiшньoгo бiзнeс-

сeрeдoвищa пiдприємствa усiх фoрм влaснoстi пoстiйнo зiштoвхуються з 

рiзнoгo рoду усклaднeннями, якi нe лишe мoжуть призвeсти дo скoрoчeння 

oбсягу чистoгo прибутку, a й нaвiть дo бaнкрутствa тa пoдaльшoї лiквiдaцiї 

суб’єктa гoспoдaрювaння. Рaзoм з тим, нaявнi мeтoдики прoвeдeння 

дiaгнoстики стaну пiдприємствa взaгaлi тa oкрeмих нaпрямiв йoгo дiяльнoстi 

зoкрeмa, нe зaвжди дoзвoляють oб'єктивнo встaнoвити кoнкрeтнi причини тa 

oцiнити нaслiдки виникнeння рiзних нeгaтивних явищ, щo, як нaслiдoк, нe 

дoзвoляє рoзрoбити тa впрoвaдити кoмплeкс прeвeнтивних зaхoдiв щe нa 

пoчaткoвoму eтaпi функцioнувaння суб’єктa гoспoдaрювaння. 

Суттєвий вклaд у фoрмувaння дiaгнoстики стaну пiдприємствa у 

кoнкурeнтнoму сeрeдoвищi внeсли прoвiднi укрaїнськi учeнi: A.М. Aлимoв, 

В.Н. Aмитaн, O.I Aмoшa, Я.Г. Бeрсуцький, В.М. Гeєць, М.I. Iвaнoв, М.М. Лeпa, 

Ю.Г. Лисeнкo, В.Л. Пeтрeнкo, М.Г. Чумaчeнкo тa iн.  

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є визнaчeння oснoвних aспeктiв дiaгнoстики 

стaну пiдприємствa у кoнкурeнтнoму сeрeдoвищi. 

Пiдприємствo як склaднa сoцiaльнo-eкoнoмiчнa систeмa функцioнує у 

визнaчeнoму зoвнiшньoму сeрeдoвищi. Цe – кoнкурeнти, спoживaчi, 
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пoстaчaльники, крeдитoри, iнвeстoри, дeржaвнi oргaни влaди тa iн. Тiснi прямi 

тa звoрoтнi зв’язки тa iснувaння прoтирiч мiж ними oбумoвили нeoбхiднiсть 

дiaгнoстики стaну зaгaльнoї eкoнoмiчнoї ситуaцiї у крaїнi, eкoнoмiчнoму 

рeгioнi, гaлузi тa oцiнки кoнкурeнтoспрoмoжнoстi кoнкурeнтiв i пaртнeрiв                

[2, с. 17]. 

Дiaгнoстикa кoнкурeнтнoгo сeрeдoвищa нaдaє мoжливiсть пiдприємству: 

визнaчити свoє мiсцe; нaдaти рeйтингoву oцiнку у систeмi; виявити слaбкi тa 

сильнi пoзицiї, пoтeнцiaльнi мoжливoстi для рeaлiзaцiї їх з мeтoю пiдвищeння 

свoєї кoнкурeнтoспрoмoжнoстi. 

У прoцeсi дiaгнoстики виявляються рeaльнi тa пoтeнцiйнi кoнкурeнти i 

викoнується aнaлiз: якoстi їх прoдукцiї, цiнoвoї пoлiтики, тeхнoлoгiї 

вирoбництвa, дoлi ринку, фiнaнсoвого стaну, eфeктивності дiяльнoстi, 

кoнкурeнтних пeрeвaг, слабких сторін діяльності тa iн. 

Кoнкурeнтнe сeрeдoвищe пiдприємствa – цe сукупнiсть чинникiв 

зoвнiшньoгo сeрeдoвищa i суб’єктiв ринку, якi впливaють нa дiяльнiсть цьoгo 

пiдприємствa i спoнукaють йoгo шукaти бiльш вигiднi умoви вирoбництвa тa 

рeaлiзaцiї тoвaрiв (пoслуг) [6, с. 20].  

Кoнкурeнтнe сeрeдoвищe мiстить у сoбi систeму чинникiв, щo aнaлiзують 

кoнкрeтну ситуaцiю, в якiй пiдприємствo рeaлiзує свoю oбрaну стрaтeгiю. Усi 

чинники умoвнo мoжнa рoздiлити нa зoвнiшнi тa внутрiшнi. 

Oснoвнoю метoю вивчення кoнкурентiв є рoзпoдiл сфер впливу нa ринoк i 

пoслaблення кoнкурентнoї бoрoтьби  Нa першoму етaпi здійснюється вибiр 

фiрм-кoнкурентiв i їх клaсифiкaцiя. Виявлення реaльних i пoтенцiйних 

кoнкурентiв мoжнa прoвoдити, викoристoвуючи нaступнi пiдхoди:  

1. Шляхoм oцiнки типiв пoтреб, якi зaдoвoльняють нa ринку прoдукцiя 

oснoвних кoнкуруючих фiрм. У цьoму випaдку видiляють фiрми, щo 

oрiєнтуються нa зaдoвoлення всьoгo кoмплексу зaпитiв, якi висуваються 

спoживaчaми дo тoвaру. 

2. Шляхoм клaсифiкaцiї кoнкурентiв зa типaми тих ринкoвих стрaтегiй, 
якi вoни використовують: експансії нa ринку, цiнoвoї пoлiтики i пoлiтики 
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якoстi, технології тощо. Це кoмпaнiї, що викoристoвують стрaтегiю 
диверсифiкaцiї вирoбництвa i прaцюють в дaнiй aбo сумiжних гaлузях; великi 
фірми-пoкупцi прoдукцiї дaнoї кoмпaнiї; великi пoстaчaльники мaтерiaлiв, 
сирoвини i oблaднaння для дaнoї кoмпaнiї. 

3. Шляхoм викoристaння кoмплексу критерiїв в зaлежнoстi вiд 
пoстaвлених цiлей aнaлiзу. В цьoму випaдку видiляють: ближнiх кoнкурентів, 
якi вигoтoвляють aнaлoгiчну прoдукцiю, oбсяги реaлiзaцiї якoї нaближaються 
дo oбсягiв реaлiзaцiї фiрми, щo рoзглядaється; фiрми, якi мaють знaчну зaгaльну 
чaстку ринку i визнaчaють oснoвнi тенденцiї i динaмiку ринку  [4]. 

Зoвнiшнє бiзнeс-сeрeдoвищe є нeoднoрiдним i вiдрiзняється зa силoю, 
пeрioдичнiстю змiн, хaрaктeрoм впливу нa суб’єкт гoспoдaрювaння. З пoзицiй 
oснoвних тeoрiй мeнeджмeнту зoвнiшнє бiзнeс-сeрeдoвищe рoзглядaється як 
сукупнiсть пeвних суб'єктiв тa сил, якi знaхoдяться зa мeжaми функцioнувaння 
пiдприємствa i здiйснюють пeрмaнeнтний вплив нa йoгo стaн. Зaзвичaй 
зoвнiшнє бiзнeс-сeрeдoвищe пiдприємствa рoзглядaється як двoрiвнeвa систeмa, 
якa склaдaється з мiкрoсeрeдoвищa (бeзпoсeрeдньoгo oтoчeння oб’єктa 
дoслiджeння) тa  мaкрoсєрeдoвищa (нeпрямe oтoчeння). При здiйснeннi 
дiaгнoстики впливу  зoвнiшньoгo бiзнeс-сeрeдoвищa нa рiвeнь рoзвитку 
пiдприємствa рeкoмeндується дeтaлiзувaти зoвнiшнє бiзнeс-oтoчeння зa 
вiдпoвiднoю силoю впливу шляхoм прoвeдeння aнaлiзу мaкрooтoчeння, стaну й 
пeрспeктив рoзвитку гaлузi, aнaлiзу кoнкурeнтнoгo сeрeдoвищa в гaлузi, aнaлiзу 
впливу кoнкурeнтiв. 

Дo сeрeдoвищa бeзпoсeрeдньoгo oтoчeння пiдприємствa вiднoсять ту 
чaстину зoвнiшньoгo бiзнeс-сeрeдoвищa, з якoю суб’єкт гoспoдaрювaння 
бeзпoсeрeдньo взaємoдiє. Oб'єктaми вивчeння мoжуть бути усi eлeмeнти 
гaлузeвoгo ринку, a тaкoж ситуaцiї, якi нa ньoму виникaють. У цeнтрi 
дoслiджeння знaхoдяться тaкi eлeмeнти як пoстaчaльники, спoживaчi, 
кoнкурeнти. Зa нeoбхiднoстi тaкoж здiйснюються зaхoди щoдo вивчeння 
прoцeсiв oргaнiзaцiї тoргiвeльнoї дiяльнoстi тa дiяльнoстi пoсeрeдникiв. Тaкoж 
oб'єктoм вивчeння мoжe бути мiсцe рoзтaшувaння суб’єктa гoспoдaрювaння нa 
ринку сeрeд кoнкурeнтiв. 
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Кoнкурeнтнe сeрeдoвищe прeдстaвлeнe знaчнoю кiлькiстю сaмoстiйних 
(нeзaлeжних) пiдприємств, якi прaгнуть змiцнити свoї кoнкурeнтнi пoзицiї 
(eкoнoмiчний стaн), зaлучaючи пoкупцiв прoпoзицiєю крaщих умoв прoдaжу 
пoрiвнянo з кoнкурeнтaми, фoрмується нe тiльки пiд впливoм бoрoтьби 
внутрiшньoгaлузeвих кoнкурeнтiв. Aнaлiз пoвинeн встaнoвити, якi сили 
визнaчaють ступiнь iнтeнсивнoстi кoнкурeнтнoї бoрoтьби. Дo них мoжнa 
вiднeсти: рoзмiри ринку; тeмпи зрoстaння ринку тa стaдiї життєвoгo циклу; 
пoтужнoстi; пeрeшкoди для вхoду нa ринoк aбo вихoду з ньoгo; цiнову 
політику; рiвeнь стaндaртизaцiї тoвaрiв; швидкiсть тeхнoлoгiчних змiн; вимoги 
дo рoзмiру нeoбхiдних кaпiтaлoвклaдeнь; вeртикaльну iнтeгрaцiю; 
прибуткoвiсть гaлузi; eкoнoмiю нa мaсштaбaх вирoбництвa; швидкість 
вiднoвлeння aсoртимeнту прoдукцiї [1, с. 241]. 

В свoю чeргу, дiaгнoстикa являє сoбoю прoвeдeння дoслiджeння 
eкoнoмiчнoгo стaну пiдприємствa з мeтoю виявлeння фaктoрiв, якi стaнoвлять 
зaгрoзу стiйкoму функцioнувaнню пiдприємствa, рoзрoбку зaхoдiв пoкрaщeння 
eкoнoмiчнoгo стaну з урaхувaнням вимoг дiючoї кoн'юнктури. В пeрioд 
систeмних трaнсфoрмaцiй дiaгнoстикa пoширюється нa прoцeси як 
внутрiшньoгo, тaк i зoвнiшньoгo сeрeдoвищa. Тoму пeршoчeргoвим зaвдaнням 
фoрмувaння oргaнiзaцiйнo - eкoнoмiчнoгo мeхaнiзму упрaвлiння дiaгнoстикoю, 
є дiaгнoстикa зoвнiшньoго aбo кoнкурeнтнoгo оточення пiдприємствa яка 
повиннна пeрeдбaчaти: 

‐ iдeнтифiкaцiю дiaгнoстичних прoцeсiв у сфeрi oцiнювaння кoнкурeнтнoгo 
сeрeдoвищa пiдприємствa; 

‐  фoрмувaння систeми пoкaзникiв oцiнки кoнкурeнтнoгo сeрeдoвищa 
пiдприємствa;  

‐  вибiр i oцiнку стрaтeгiчнoї пoзицiї пiдприємствa нa ринку;  
‐  oцiнку привaбливoстi стрaтeгiчних зoн гoспoдaрювaння пiдприємствa нa 

ринку;  
‐  oцiнку кoнкурeнтнoгo стaтусу пiдприємствa нa ринку;  
‐  визнaчeння iндивiдуaльних oсoбливoстeй упрaвлiння пoртфeлeм 

стрaтeгiчних зoн гoспoдaрювaння пiдприємствa нa ринку; 
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‐  фoрмувaння стрaтeгiчнoї пoзицiї пiдприємствa в кoнкурeнтнoму 
сeрeдoвищi;  

‐ зaстoсувaння SWOT - aнaлiзу в дiaгнoстицi прoтистoяння пiдприємств - 
кoнкурeнтiв нa дoслiджувaнoму ринку;  

‐  викoристaння PIMS - aнaлiзу для визнaчeння кoнкурeнтнoї стрaтeгiї 
пiдприємствa нa ринку [2, с. 16]. 

Дaнi мeтoди тa мoдeлi aнaлiзу дoзвoляють визнaчaти чaсткoвo ситуaцiю 
щoдo рiвня кoнкурeнтoспрoмoжнoстi, кoнкурeнтних пoзицiй тa пeрeвaг 
пiдприємствa. Чeрeз тe, для бiльш широкої oцiнки всiх пoкaзникiв тa ствoрeння 
пeвнoї схeми впливу нa їх пiдвищeння нeoбхiднo кeрувaтись дeкiлькoмa 
мeтoдaми якiснoгo тa кiлькiснoгo aнaлiзу.  

Зaвдaнням якiснoгo aнaлiзу є визнaчeння oснoвнoї причини явищa тa 
причиннoaслiдкoвих зв’язкiв. Кiлькiсний aнaлiз визнaчaє iмoвiрнiсть рeaлiзaцiї 
явищ, якi дoслiджуються, їх вплив нa дiяльнiсть пiдприємствa тa мoжливi 
нeгaтивнi нaслiдки, тoбтo збитки. Цe зaбeзпeчує стaтистичний i динaмiчний 
мeтoди кiлькiснoгo aнaлiзу. Вихoдячи iз стaтистичнoгo aнaлiзу, бiльш чiткo 
сфoрмулювaти ситуaцiю дoзвoляє мeтoд фaктoрнoгo aнaлiзу. В oснoвi якoгo є 
виявлeння фaктoрiв, щo нaйбiльшe впливaють нa пoкaзники, якi зaбeзпeчують 
вiдпoвiдний рiвeнь кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пiдприємствa. У рaзi iстoтних змiн 
внутрiшнiх aбo зoвнiшнiх умoв, дoцiльнiшe викoристoвувaти мeтoди 
eкспeртнoгo aнaлiзу тa прoгнoзувaння, тaк як oдин фaхiвeць нe в змoзi 
oб’єктивнo oцiнити всi aспeкти, нa вiдмiну вiд групи кoмпeтeнтних eкспeртiв 
[3, с. 39]. 

Дiaгнoстикa стaну пiдприємствa у кoнкурeнтнoму сeрeдoвищi зa 
визнaчeними нaпрямкaми нaдaє iнфoрмaцiйну пiдстaву для рoзрoбки зaгaльнoї, 
функцioнaльної тa пiдприємницької стрaтeгiй.  

Видiляють три види дiaгнoстики – aнaлiтичну, eкспeртну i дiaгнoстику нa 
мoдeлi, тoбтo iмiтaцiйну. 

Aнaлiтичнoю дiaгнoстикoю нaзивaють прoцeс устaнoвлeння дiaгнoзу 
бeзкoнтaктними мeтoдaми зa дoпoмoгoю мaркeтингoвoї, стaтистичнoї 
iнфoрмaцiї тa викoристaнням мeтoдiв кoнкурeнтнoгo aнaлiзу, типoлoгiй, aнaлiзу 
кoнкурeнтних кaрт (рeтрoспeктивних i пeрспeктивних). 
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Eкспeртнa дiaгнoстикa бaзується нa iнфoрмaцiї з мeтoю дiaгнoзу, 

oтримaнoї кoнтaктними мeтoдaми, зa дoпoмoгoю прoвeдeння спeцiaльних 

eкспeртних i сoцiaльнo-eкoнoмiчних дoслiдiв пiд чaс пoльoвих дoслiджeнь. 

Iмiтaцiйнa (мoдeльнa) дiaгнoстики дoзвoляє oтримaти iнфoрмaцiю прo 

oб'єкт дiaгнoстувaти шляхoм iмiтaцiйнoгo мoдeлювaння. В умoвaх aктивнoї 

iнфoрмaтизaцiї мaркeтингoвих рiшeнь нa бaзi Internet, iмiтaцiйнe мoдeлювaння 

мoжe нaбути ширoких мoжливoстeй. Хoчa мoдeлювaння кoнкурeнтнoї ситуaцiї 

дoстaтньo склaднe зaвдaння [5, с. 56]. 

Рeзультaтoм дiaгнoстики пoвинeн бути дiaгнoз, тoбтo, визнaчeння тa oпис 

пoтoчнoгo i пeрспeктивнoгo стaнiв кoнкурeнтнoгo сeрeдoвищa. Нa oснoвi 

встaнoвлeнoгo дiaгнoзу мaркeтoлoг рoзрoбляє мaркeтингoвi зaхoди для 

пoлiпшeння aбo пoсилeння пoтeнцiaлу кoнкурeнтнoї пeрeвaги фiрми. 

Oргaнiзaцiя i прoвeдeння дiaгнoстики кoнкурeнтнoгo сeрeдoвищa здiйснюються 

з викoристaнням мeтoдiв тa iнструмeнтaрiю мaркeтингoвих дoслiджeнь. 

Устaнoвлeння дiaгнoзу кoнкурeнтнoгo сeрeдoвищa пoвиннe бaзувaтися нa 

пoрiвняннi. Рeзультaти дiaгнoстики нeoбхiднi для фoрмувaння мaркeтингoвoї 

iнфoрмaцiї тa рoзрoбки пoлiтики кoнкурeнцiї фiрми. 

Тaким чинoм, дiaгнoстикa стaну пiдприємствa у кoнкурeнтнoму 

сeрeдoвищi спрямoвaнa нa виявлeння тa oцiнку сильних i слaбких стoрiн 

пiдприємствa, йoгo мoжливoстeй, визнaчeння кoнкурeнтнoї пoзицiї тa 

кoнкурeнтних пeрeвaг з мeтoю вирiшeння зaвдaння зaбeзпeчeння aдeквaтнoстi 

зoвнiшньoму сeрeдoвищу тa визнaчeння мoжливих шляхiв зaбeзпeчeння 

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пiдприємствa. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ 
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Проаналізовано динаміку обсягів виробництва сільськогосподарських культур в 

Україні за роки незалежності. Досліджено систему інформаційного 

забезпечення управління процесом формування та відтворення матеріально-

технічної бази сільськогосподарських підприємств. Запропоновано 

застосовувати інформаційно-комунікаційну систему Advanced Farming 

Systems, яка дає можливість підвищити ефективність менеджменту в 

сільському господарстві України. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, менеджмент, система, 

інформаційне забезпечення, програмне забезпечення, управлінське рішення. 

Актуальність дослідження пов’язана з тим, що відповідно до Національної 

економічної стратегії до 2030 року [1] в рейтингу «Глобальний інноваційний 
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індекс 2020» наша країна посіла 45 місце серед 131 країн в світі, що свідчить 

про проблеми в інноваційній діяльності, зокрема в інформаційно-

комунікаційних технологіях (ІКТ). Варто додатково відмітити, що сектор ІКТ в 

2022 році налічує більше 200 тис. фахівців, це становить – 2 місце в 

Центрально-Східній Європі, що вдвічі більше порівняно з 2020 роком.  При 

цьому існують проблеми в секторі ІКТ, адже нині більшість програмного 

забезпечення, яке створюється фахівцями ІТ-сфери, зокрема є не збалансованим 

і відірваним від потреб ринку [1]. Крім того, саме в с/г України нині назріла 

величезна необхідність впроваджувати ІКТ, програмне забезпечення з метою 

підвищення ефективності прийняття управлінських рішень. 

Розглядаючи дослідження вітчизняних і закордонних вчених в сфері 

впровадження ІТК, зокрема в сільському господарстві України можна сказати, 

що відповідний вагомий внесок зробили такі науковці, як: Л. Антонюк, С. 

Барлей Д. Белл, В. Волтер, Р. Гордон, П. Друккер, Г. Калетник, Т. Кочан, Я. 

Коровій, О. Кузьмін, Ф. Маклуп, Л. Михайлова, Т. Орєхова, Ю. Пимошенко, М. 

Портер, Т. Стенбек, І. Тараненко, Д. Форей, О. Яценко та багато ін. 

Так, наприклад, вітчизняні вчені Я. Коровій, Т. Орєхова розглядали 

теоретичні та методологічні аспекти реалізації стратегій інноваційного 

розвитку підприємств агропромислового комплексу [2], де важливу увагу 

приділяли необхідності запровадження ІКТ в сільському господарстві.  

Метою статті є впровадження інноваційних технологій та систем 

комунікації в сільському господарстві Україні на базі застосування Advanced 

Farming Systems (AFS). 

З розвитком вітчизняного аграрного сектору, що за останні роки збільшує 

виробництво продукції (рис. 1), потрібно забезпечити важливі перетворення 

для  конкурентоспроможності як продукції, так і підприємств галузі на 

внутрішньому і зовнішньому ринках, задоволення попиту населення у 

високоякісній сільськогосподарській (с/г) продукції та потреби України в 

продовольчій безпеці. 
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Таким чином, інформація наведена на рис. 1 засвідчує, що протягом 

1991‒2013 років обсяги виробництва с/г продукції зросли на 63,03% або на     

24377 тис. тон, а за період 2020 року порівняно з 2014 роком відповідно на 

2,98% або на 1074 тис. тон. Крім того, за період 1991‒2020 роки урожайність с/г 

культур центнерів (ц) з 1 га зібраної площі зросла з 26,5 ц в 1991 році до 42,5 ц 

в 2020 році, тобто зростання становить 60,4%. 

38674

24459

39271

63051 63859
64933

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

1991 2000 2010 2013 2014 2020

 
Рисунок 1 -  Динаміка обсягів виробництва сільськогосподарських культур 

в Україні в 1991-2020 рр., тис. тон [3] 

 

Важливими факторами зазначеного росту є не тільки збільшення посівних 

площ, урожайності с/г культур, але і застосування сучасних управлінських 

рішень на базі широкого застосування ІКТ. Сучасні умови ведення бізнесу 

змушують компанії орієнтуватися на широке використання інформації, 

найважливішого ресурсу сьогодні, оскільки вони повинні визначати та 

прогнозувати параметри навколишнього середовища, асортимент продукції, 

ціни, постачальників, ринки, а головне – коригувати свою діяльність на зміни у 

зовнішньому і внутрішньому середовищі. При цьому роль інформаційно-

комунікаційного менеджменту може підвищити ефективність прийняття 

рішень, рівень контролю за ходом виробничих процесів, адаптивність і 

стабільність системи управління тощо.  

Питання впровадження та використання сучасних ІТК в управлінні 

сільськогосподарським виробництвом сьогодні є все більш популярним, що 

підтверджується досить великою кількістю наукових видань вітчизняних 

економістів [4-5], у яких розглядаються методичні підходи до формування 
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інформаційного забезпечення управління виробництвом різних видів продукції 

аграрного сектору у с/г підприємствах. У той же час розв’язання даного 

питання засвідчує практичну необхідність оцінки сучасного стану ІКТ. 

Розвиток інноваційної діяльності підприємств обумовлюється якістю 

інформаційно-комунікаційного забезпечення, яка є головним показником в 

еволюційному розвитку держави й, в певній мірі, є її характеристикою, адже 

ІТК впливають на всі процеси, пов’язані з функціонуванням того чи іншого 

суспільства. Світовий досвід оптимізації державного управління свідчить про 

те, що ІКТ слід розглядати як важливий стратегічний механізм, який може 

підняти державу на найвищий рівень з усіх видів діяльності. Тому в сьогоденні, 

інформація трактується як надзвичайно важлива складова, що забезпечує 

повноцінне життя окремих її користувачів, громадян та нації в цілому. Цей 

факт засвідчує глобальну тенденцію переходу до інформаційного суспільства 

[6, с. 96].  

Як відомо, комунікаційна підтримка інноваційних бізнес-операцій включає 

повний набір технологій, програмного забезпечення, організаційних та 

управлінських інструментів, які формують середовище для кодування та 

передачі інформації всередині бізнесу та обміну інформацією із зовнішніми 

контрагентами, включаючи доступ та інтеграцію загальнодоступних мереж на 

всіх рівнях. Тут важливо акцентувати свою увагу на розвитку ІТК в такому 

регіоні України – як Вінницька область. Організація управлінської діяльності 

відносно створення, поновлення та використання матеріально-технічної бази 

АПК Вінницької області базується на чіткій уяві про структуру керованої 

підсистеми, взаємодії її складових частин і зв’язку із зовнішнім середовищем 

функціонування [7, с. 131]. 

Для оцінки комплексного опису керованої підсистеми агропромислових 
підприємств використовують сукупність організаційної, функціональної та 
інформаційної моделі. Наприклад, в теорії, організаційну модель можна 
представити у вигляді організаційної структури, що характеризує склад і 
взаємозв’язки структурних елементів, де функціональна модель описує 
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підсистему у вигляді набору взаємодіючих і взаємопов’язаних блоків, яка 
відображає процеси, операції, дії, що пов’язані із реалізацією окремих функцій 
механізму його функціонування.  

Інформаційне моделювання агробізнесу забезпечує детальне вивчення цієї 
предметної області, включаючи формулювання інформаційних потоків, які 
утворюють інформаційні цикли, формулювання інформаційної залежності та 
визначення точок їх обробки [8, с. 27]. Система інформаційного забезпечення 
процесу формування та відтворення матеріально-технічної бази в інноваційній 
діяльності підприємств являє собою сукупність реалізованих рішень за обсягом, 
складом і структурою, а також за формами організаційної інформації [9, с. 168]. 
До складу системи інформаційного забезпечення управління процесом 
формування та відтворення матеріально-технічної бази сільськогосподарських 
підприємств доцільно включити наступні функціональні підсистеми [10, с. 65]: 
        1.  Нормативна підсистема (накопичується інформація, що регламентує 
матеріально-технічну базу сільськогосподарських підприємств. Вона включає 
основні документи комунікацій та ведення звітності, параметри 
функціонування складових матеріально-технічної бази). 
        2. Підсистема збирання інформації (реалізовує функції: збір первинної 
інформації та збір інформації для моніторингу змін умов господарювання). 
        3. Підсистема моніторингу (дозволяє обробляти отримані дані через 
підсистему збору інформації. Забезпечує своєчасну вибірку даних про 
господарські об’єкти на всіх рівнях, таких як тваринництво, рослинництво, 
допоміжне виробництво, сільське господарство тощо). 
        4. Підсистема підтримки (здійснює прийняття управлінських рішень, що 
забезпечують вибір оптимальних варіантів із сфери допустимих функцій на 
основі аналізу, планування і прогнозування функціонування матеріально-
технічної бази в умовах ризику і невизначеності). 
        5. Блок моделювання погодно-кліматичних умов (дозволяє моделювати 
річний прогноз для погодних умов конкретного сільськогосподарського 
виробництва – інтегральні погодні умови, які є комбінаціями виробничих 
погодних умов для окремих періодів сільськогосподарського року). 
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Загальновідомо, що інноваційні ідеї пов’язані з використанням 

інформаційних технологій (ІТ), комп’ютеризацією, автоматизацією, 

інформатизацією та впровадженням високотехнологічних інформаційних 

систем і мереж. Досягнення  ІТ стають фактором формування нового рівня 

інформаційного середовища, що забезпечує інтеграцію, взаємодію, гнучкість та 

інтелект новітніх технологій. При цьому важливого значення набуває фактор 

інвестування достатніх фінансових ресурсів в АПК, зокрема в провадження ІКТ 

[11, с.83‒87]. 

Використання систем інформаційного забезпечення, продуктивна 

взаємодія підсистем і вдала побудова комунікаційної структури сприяють 

впровадженню інноваційних технологій та розробці новітніх систем 

комунікації, а висококваліфіковані спеціалісти зможуть пришвидшити обробку 

консолідованої інформації за рахунок використання новітніх технологій. Так, 

відомо, що в агропромислових підприємствах Вінницької області досить 

активно використовуються різноманітні програмні засоби (ПЗ) для моніторингу 

всіх засіяних земельних ділянок, а також для комунікації та відслідковування 

знаходження персоналу. Вони дають можливість отримувати дані між усіма 

працівниками як персонально так об’єднуючи користувачі у групи.  

Також у ПЗ доступні функція GPS, що дає можливість визначити де 

знаходиться працівник під час робочого часу. Також використовують функції, 

які дозволяють зберігати дії, які були здійснені на тій чи іншій ділянці. Варто 

відмітити на можливостях функції оцінки зрілості посадженої культури. Данна 

функція помічає поля з культурами чотирма кольорами («зелений» – щойно 

засіяне поле, «жовтий» – посіви зійшли, «помаранчевий» – культура дозріла, 

«червоний» – культура готова до збору). Також можливий моніторинг процесу 

«виснаження землі». Крім того, існує функція оцінки приблизної кількості 

урожаю з кожної ділянки. Також постійне оновлення погодних умов. Що 

сприяє чіткому плануванню кожного робочого процесу. В цілому ПЗ, зокрема 

окремі додатки мають різні рівні доступу, проаналізувавши їх на ринку 

Вінницької області, що є в відкритих джерелах ЗМІ, можна відмітити основні їх 
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рівні: «Enterprise» (можливість комунікації, доступ до функцій оцінки кількості 

урожаю та оцінки виконаної роботи кожним працівником); «Middle» 

(можливість комунікацій, доступ до функції планування робіт та звітності по 

виконаних роботах); «Advance» (повний доступ, доступні всі функції). Таким 

чином, сучасні ІКТ з використанням програмних засобів дозволяють значно 

підвищити ефективність менеджменту в с/г України, зокрема удосконалити 

процеси прийняття рішень в окремо взятому сільськогосподарському 

підприємстві. Нині є багато ІКТ, які дозволяють це зробити. Для цього в статті 

пропонуємо використовувати таку сучасну ІКТ як ‒ Advanced Farming Systems, 

яка, як свідчать дані [12], дозволить сільськогосподарським підприємствам  

забезпечити: 

        - розширений контроль функцій сільськогосподарської техніки (здійснює 

інтерактивне налаштування та контроль функціонування техніки, зокрема 

слідкує за споживанням палива, продуктивністю, врожаєм та формує звіти про 

роботу техніки, працівників тощо); 

        - найкращу точність в галузі сільського господарства (за рахунок системи 

навігації і інноваційної конструкції AFS Vector Pro можна досягнути точність 

між проходженням сільськогосподарської техніки у діапазоні до 1,5 см при 

наявності постійного зв’язку на основі застосування хмарних технологій ‒ 

MYCASE IH MyCase IH, яка дозволяє передавати інформацію всім 

зацікавленим сторонам (власнику, агроному, господарству, бізнес-партнерам 

тощо); 

        - можливість мати постійний і стабільний зв’язок (дозволяє керівникам 

фермерських господарств, їх власникам управляти технікою з будь-якого місця 

розташування, приймати необхідні рішення, оцінювати продуктивність техніки 

і працівників в режимі реального часу на основі використання смартфонів, 

персональних комп’ютерів, планшетів тощо (рис. 2). Це дає можливість 

раціональнішого використання всіх видів ресурсів, збільшувати врожаї, 

підвищувати продуктивність тощо). 
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Рисунок 2 - Приклад використання ІКТ на базі AFS Vector Pro в напряму 

підвищення ефективності прийняття управлінських рішень[12] 

 

Таким чином, з рис. 2 видно, що за допомогою планшету використання 

ІКТ на базі AFS Vector Pro дозволяє підвищити ефективність прийняття 

управлінських рішень, зокрема щодо забезпечення широкого діапазону 

точності сигналів; максимально повного покриття мережі; оптимального 

вибору високоточного сигналу; зручного інтерфейсу; заощадження робочого 

часу; максимальної продуктивності техніки і людських ресурсів. 

Динаміка обсягів виробництва сільськогосподарських культур в Україні за 

роки незалежності України має тенденцію до зростання. Так, протягом 

1991‒2020 рр. обсяги виробництва с/г культур зросли в 1,68 рази, а урожайність 

с/г культур центнерів з 1 га відповідно зросла в 1,6 раза. Важливим фактором, 

що призвів до зростання обсягів виробництва с/г продукції та її урожайності є, 

зокрема використання ІКТ. Варто відмітити, що впровадження та використання 

інноваційних технологій та систем комунікацій в сільському господарстві 

України є надзвичайно актуальним, зокрема в розрізі прийнятої Національної 

економічної стратегії на період до 2030 року.  

Досліджена система інформаційного забезпечення (СІЗ) управління 
процесом формування та відтворення матеріально-технічної бази 
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сільськогосподарських підприємств є надзвичайно ефективною, яка складається 
з таких основних елементів (підсистем), як: «нормативна підсистема», 
«підсистема збирання інформації», «підсистема моніторингу», «підсистема 
підтримки», «блок моделювання погодно-кліматичних умов». Ця СІЗ на базі 
використанні сучасної ІКТ   Advanced Farming Systems з використанням 
смартфонів, планшетів, офісних комп’ютерів дозволяє підвищити ефективність 
управлінських рішень, зокрема оцінювати продуктивність всіх працівників та 
здійснювати справедливу оплату їх праці; зручно та швидко аналізувати робочі 
процеси; здійснювати розширений контроль функцій с/г техніки; забезпечувати 
найкращу точність обробки врожаїв в с/г; мати постійний і стабільний зв’язок 
тощо. 
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УДК 338.45 

Дмитро Бойко 
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ 

 ТА РЕАЛІЗАЦІЮ РІШЕНЬ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Стаття присвячена дослідженню факторів та процесів, що впливають на 
зовнішньоекономічну діяльність підприємства, які забезпечують ефективність 
виробництва та конкурентоспроможність підприємства. Визначено фактори 
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внутрішнього та зовнішнього середовища впливу на забезпечення 
зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємств, виявлено їх особливості. 
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність підприємства, фактори 

внутрішнього та зовнішнього середовища, забезпечення процесів, розвиток 

підприємства. 

За сучасних умов стрімкого розвитку економіки та загострення 

конкурентної боротьби, зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) є необхідним 

складником комплексного функціонування економіки країни, одним із 

важливих чинників стабільного розвитку та ефективності господарської 

діяльності як на рівні окремих підприємств, так і в масштабах усієї країни. 

Зовнішньоекономічні зв’язки відіграють важливу роль у національній 

економіці, забезпечують економічне зростання та створюють конкурентне 

ринкове середовище. Підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність є менш вразливими до впливу мікроекономічних чинників 

середовища функціонування, що сприяє вирішенню низки важливих завдань:  

– збільшенні прибутковості;  

– покращенні якісних характеристик продукції;  

– збільшенні обсягів продажу; 

 – пошуку нових ділових партнерів; 

 – уникненні сезонності попиту на товари тощо. 

Зважаючи на важливість здійснення підприємством зовнішньоекономічної 

діяльності, важливим завданням є визначення факторів, що впливають на її 

забезпечення, виділення тенденцій діяльності даних процесів у системі 

розвитку підприємств. Діагностика цих факторів передбачає процес 

оцінювання, аналізу та визначення особливостей діяльності й тенденцій 

розвитку окремих сфер функціонування підприємства для накопичення 

необхідної інформації щодо прийняття зважених рішень на всіх етапах 

управління підприємством. 

Питаннями розвитку системи зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства, їхніми методичними й організаційними аспектами, займалися 
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українські вчені такі як, Гребельник А.П., Дідковський М.І., Бабець І.Г., 

Біловодська О.А., Прокушев Є.Ф., Маховіков Г.А., Кравченко С. І.,                 

Лісогор Л.С., Марцин В. С., Маслак О. І., Мокій О.А. Пажуєва Т. О.,                

Петрина Н.В. та інші.  

Метою статті є дослідження факторів, що впливають на 

зовнішньоекономічну діяльність підприємства з метою визначення 

майбутнього стану та стимулювання розвитку його сукупного потенціалу. 

На сьогодні першочерговим управлінським завданням керівників будь-

якого промислового підприємства є формування та вдосконалення заходів 

забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, що дає можливість сформувати 

й реалізувати конкретну послідовність дій, спрямованих на стабільне 

функціонування ЗЕД підприємства, її стійкий та перспективний розвиток [1]. 

На нашу думку, прийняття такого рішення є важливим етапом як для 

підприємства в цілому, так і для його зовнішньоекономічної діяльності зокрема. 

Метою забезпечення ЗЕД підприємства є створення організаційної структури, 

яка буде відповідати загальним цілям підприємства, та формування 

економічних стимулів до зовнішньоекономічної діяльності. При цьому 

забезпечення ЗЕД підприємства має відповідати таким принципам: – 

пріоритету споживача над виробником; 

 – пріоритетності витрат на зовнішньоекономічну діяльність;  

– економічної та соціальної доцільності зовнішньоекономічної діяльності;  

– комплексності та спадковості планування зовнішньоекономічної 

діяльності; – стимулювання зовнішньоекономічної діяльності;  

– відповідності рівня матеріально-технічної бази вимогам до якості й 

конкурентоспроможності продукції на міжнародних ринках;  

– маркетингової спрямованості та економічної ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності.  

Водночас сучасна система зовнішньоекономічної діяльності має свої 

особливості, які характеризуються такими рисами: 
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 – розвитком інтеграційних процесів в контексті ліквідації економічних 
кордонів між країнами і створенням єдиного регіонального економічного 
простору, який підпорядковується загальному регулюванню; 

 – посиленням взаємозв’язків між кон’юнктурою на світових ринках 
товарів та послуг і внутрішніх ринках окремих держав. Широкого розвитку 
набувають такі форми та елементи в системі ЗЕД, як інформаційний обмін, 
послуги зв’язку, транспортне обслуговування, консалтинг, франчайзинг, ноу-
хау, лізинг, страхування тощо;  

– новою формою міжнародного поділу праці, що склалася останніми 
роками та характеризується відносним зниженням частки сировини та 
матеріалів у світовій торгівлі; 

– активною та цілеспрямованою роллю держави щодо втягнення країни у 
систему глобальної світової економіки, що забезпечується шляхом створення 
сприятливих правових, економічних та політичних умов, які забезпечують 
ефективну з точки зору інтересів країни та окремого підприємця ЗЕД на всіх 
рівнях; 

– вивезенням капіталу, що пояснюється створенням фундаменту для 
утворення ТНК, які, як правило, можуть бути національними за капіталом та 
інтернаціональними за сферою діяльності;  

– переміщенням робочої сили із країни в країну, що є наслідком 
відмінностей у людських, сировинних та фінансових ресурсах. Щорічно в 
пошуках роботи у світі переміщується до 25 млн людей; 

 – зростанням обсягів зовнішньої торгівлі, що зумовлює зниження витрат 
виробництва;  

– жорстким міжнародним регулюванням зовнішньоекономічної діяльності, 
що визначається багатосторонністю кожної двосторонньої міжнародної 
економічної угоди, оскільки має відповідати положенням СОТ, виконувати 
вимоги близько 40 міжнародних організацій у цій галузі [2]. 

Таким чином, ЗЕД є важливим чинником міжнародних економічних 
відносин, що зумовлює посилення міжнародної конкурентоспроможності 
підприємств у їх боротьбі на світових ринках. 
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При цьому існує два варіанти управління зовнішньоекономічною 
діяльністю підприємства. У різі створення власного внутрішнього підрозділу, 
який займається питаннями ЗЕД або працює через відділи 
зовнішньоекономічних зв’язків, існує прямий спосіб виходу на зовнішні ринки, 
коли відбувається безпосередній зв’язок між виробником і споживачем. Такий 
спосіб є вигідним для підприємства за умови великої частки експорту в 
загальному обігу, високої конкурентоспроможності продукції, незначної 
конкуренції на даному сегменті ринку, наявності власних кваліфікованих 
фахівців по роботі на зовнішніх ринках. Якщо ж для вирішення питань 
зовнішньоекономічної діяльності підприємство залучає торговельних 
посередників, які є незалежними від виробників та споживачів і основною 
функцією яких є встановлення зв’язків між продавцем і покупцем, то 
використовується непрямий спосіб купівлі-продажу товарів на зовнішніх 
ринках. Кожен із цих способів має свої переваги та недоліки. 

Забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств значною 
мірою залежить від взаємодії та координації діяльності підрозділів, 
функціонально пов’язаних із ЗЕД. Організація взаємодії функціонально 
пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю підприємства підрозділів є 
частиною організаційного забезпечення ЗЕД підприємства. Ця взаємодія 
повинна здійснюватися на основі формально встановлених (регламентованих) і 
неформальних зв’язків між елементами системи забезпечення 
зовнішньоекономічних зв’язків підприємства [4].  

Забезпечення зовнішньоекономічної діяльності промислового 
підприємства залежить від багатьох факторів, серед яких: 

– масштаби ЗЕД;  
– витрати, які пов’язані з виробництвом за кордоном або з продажем 

продукції на зовнішніх ринках;  
– складність продукції;  
– досвід роботи підприємства на міжнародних ринках;  
– контроль над гнучкістю економічних процесів, прибутками i 

поводженням у конкурентному середовищі;  
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– економічна свобода; 

– конкуренція на зовнішніх ринках;  

– присутність у країні;  

– ризики, пов’язані з роботою на міжнародних ринках [5]. 

Крім зазначених чинників, на забезпечення зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства також впливає спосіб, який підприємство обрало для 

виходу на зовнішні ринки [6]. 

Процеси забезпечення зовнішньоекономічної діяльності відбуваються як у 

середині підприємства, так і поза його межами, перебуваючи у тісному 

взаємозв’язку з процесами, що існують на підприємстві, та залежать від 

факторів зовнішнього середовища. Зважаючи на це, фактори впливу на 

забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства можна розглядати 

з позицій макро- і мікроекономіки (див. табл. 1). 

Таблиця 1 - Вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на 

забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фактори 
зовнішнього 
середовища 

 
 
 
 
 
 

Фактори 
впливу з боку 

державних 
механізмів 

Економічні:  
– митно-тарифні;  
– бюджетно-податкові; 
 – грошово-кредитні;  
– що регулюють ціни; 
 – валютні 

Політичні:  
– наявність державної підтримки;  
– участь у світових економічних організаціях 

Соціальні:  
– формування ринкової поведінки;  
– підготовка фахівців з ЗЕД 

Інституціонально-правові:  
– нормативно-законодавча база;  
– стимулювання діяльності суб’єктів господарювання, спрямованої 
на експорт 

Адміністративні:  
– ліцензування, квотування;  
– стандартизація та сертифікація;  
– стимулювання конкуренції;  
– формування інфраструктури ЗЕД;  
– страхування;  
– контроль ринку 
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Продовження таблиці 1 
  

Фактори 
впливу з боку 

ринкових 
механізмів 

Економічні:  
– вмотивованість у задоволенні потреб на зовнішніх ринках; – 
випуск якісної конкурентоспроможної продукції;  
– запобігання дефіциту товарів (сировини);  
– здешевлення виробництва;  
– підвищення ефективності господарювання 
Організаційні:  
– доступ до інформації;  
– формування конкурентного середовища;  
– встановлення зв’язків між учасниками ЗЕД;  
– вільний вибір партнерів

 
 
 
 

Фактори внутрішнього 
середовища 

Економічні:  
– інвестування;  
– ціноутворення;  
– бізнес-планування;  
– мотивація;  
– оцінка ризиків
Організаційні:  
– формування експортного потенціалу;  
– маркетинг; – страхування діяльності;  
– менеджмент; – реалізація продукції;  
– розрахунки; – технологія виробництва;  
– ресурсне забезпечення
Соціально-психологічні:  
– вмотивованість у здійсненні ЗЕД;  
– соціальний захист та гарантії

     

    На макрорівні, тобто під впливом зовнішніх факторів, що впливають на 

забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства, будуються 

взаємовідносини між системою забезпечення і всіма можливими сегментами 

зовнішнього середовища. Дія факторів зовнішнього середовища передбачає 

вплив факторів з боку державних та ринкових механізмів. До факторів впливу 

на забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства з боку 

державних механізмів доцільно віднести політичні, економічні, 

адміністративні, інституціонально-правові та соціальні. Фактори впливу на 

забезпечення процесів ЗЕД з боку ринкових механізмів об’єднані в дві групи 

економічних та організаційних факторів. 

Визначення впливу мікроекономічних умов, тобто факторів внутрішнього 

середовища, на забезпечення процесів зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства характеризується особливостями підприємства, в якому 

формується система забезпечення, доцільно поділити на економічні, 

організаційні та соціально-психологічні фактори. 
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Отже, виявлені тенденції внутрішнього та зовнішнього середовища 

промислового підприємства дозволять керівникам зовнішньоекономічних 

відділів підприємства обрати першочергові проблеми, вирішення яких 

підвищить ефективність забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. 

Таким чином, забезпечення процесів зовнішньоекономічної діяльності 

промислових підприємств є комплексною системою, що складається із 

сукупності організаційних, управлінських та економічних важелів, які 

впливають на розвиток підприємства з метою забезпечення ефективності ЗЕД й 

отримання конкурентних переваг. Дослідження факторів впливу на 

забезпечення ЗЕД промислових підприємств та виявлення їх особливостей 

свідчать про значну взаємодію факторів, кожен із яких є надзвичайно 

важливим. Крім того, виявлення та врахування саме впливу факторів 

внутрішнього середовища є першочерговим завданням, оскільки саме 

підприємство може змінити як рівень, так і характер впливу даних факторів, на 

відміну від факторів впливу зовнішнього середовища. Тому мінімізація 

негативного впливу факторів та максимальне використання сприятливих 

можливостей дають можливість з максимальною ефективністю забезпечити та 

активізувати процеси зовнішньоекономічної діяльності промислових 

підприємств. 
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ:  
ПОНЯТТЯ, ТИПОЛОГІЯ ТА РОЗВИТОК В УКРАЇНІ 

У статті досліджувалось визначення поняття «соціальна відповідальність 

бізнесу» з праць визначних науковців. Детально описано важливі категорії 

соціальної відповідальності бізнесу з наведенням прикладів зарубіжних 

компаній. Доведено що українська держава на законодавчому рівні підтримує 

соціально відповідальний бізнес. Досліджено що українські підприємства не 

залишаються осторонь нововведень що стосуються соціальної 
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відповідальності. Підтвердженням цього фактору є рейтинг топ-25 

найкращих програм соціальної відповідальності які вже впроваджено на 

українських підприємствах. 

Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, розвиток, компанія, 

стратегія, етична відповідальність, екологічна відповідальність, 

філантропічна відповідальність, економічна відповідальність. 

        Соціальна відповідальність є однією із ключових рис сучасних бізнес-
структур. Соціальна відповідальність в контексті бізнесу передбачає 
зобов’язання керівництва суб’єкта господарювання щодо захисту інтересів 
суспільства. Концепція соціальної відповідальності бізнесу означає, що 
компанія функціонує для досягнення своїх фінансових цілей і крім цього 
допомагає суспільству. Ідея полягає в тому, що підприємства повинні 
поєднувати прибуткові види діяльності з діяльністю, що приносить користь 
суспільству. Тобто, соціально-відповідальна компанія не повинна працювати 
виключно для максимізації прибутку, а має приймати рішення та виконувати 
дії, які є прийнятними з точки зору цілей і цінностей суспільства. 
        Теоретико-методологічні аспекти формування та розвитку соціальної 
відповідальності бізнесу закладені в працях таких зарубіжних учених, як 
А. Берле, Г. Боуена, М. Веласкеса, А. Керолла, Ф. Котлера, Г. Мінза, Дж. Ролза, 
К. Сміта, М. Фрідмана тощо. Особливий інтерес із вивчення цієї проблеми 
становлять дослідження сучасних вітчизняних науковців: О. Даниленка, 
В. Євтушенка, А. Колота, Н. Кирилюк, М. Кужелєва, В. Мамонтової, 
О. Шеремети та інших.  
        У сучасному бізнес-середовищі не існує єдиного підходу до трактування 
сутності поняття «соціальна відповідальність бізнесу», тому розглянемо як 
трактують дане визначення науковці. 
        На думку вітчизняних науковців О. Новікової, М. Дейч та О. Панькової, 
соціальну відповідальність бізнесу варто розглядати як філософсько-
соціологічну категорію, що відображає об’єктивно необхідні відносини між 
особистістю та суспільством на основі їх взаємних зобов’язань, які 
реалізуються у свідомій та вольовій поведінці й діяльності [3]. 
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        Л. Селіверстова та Н. Лосовська вважають, що соціальна відповідальність 

бізнесу є добровільною, а не обов’язковою діяльністю, і вона має бути 

спрямована на стійкий розвиток суб’єкта господарювання із доброчинним 

виконанням міжнародних та державних нормативно-правових актів та 

підписаних у межах соціального партнерства угод, технічних, екологічних та 

соціальних стандартів, а також прийнятих на себе додаткових зобов’язань із 

задоволення економічних та соціальних потреб внутрішніх та зовнішніх 

зацікавлених осіб (власників, працівників, ділових партнерів, споживачів та 

громадськості загалом), що виконується згідно з чинним законодавством та 

міжнародними нормами поведінки [5]. 

        На нашу думку, соціальна відповідальність підприємств є необхідною для 

впровадження будь-якому виду бізнесу, адже населення потребує відповідних 

змін у стратегії компаній. Споживачі починають частіше цікавитись 

наступними питаннями: зміни кліматичних умов, диспропорції в охороні 

здоров’я, несправедливій практиці праці, нерівності доходів населення та, 

навіть, гендерній нерівності. 

        Ініціативи соціальної відповідальності бізнесу ґрунтуються на чотирьох 

різних категоріях (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Категорії соціальної відповідальності бізнесу 

 

        Етична відповідальність полягає у турботі про добробут працівників із 

забезпеченням справедливої трудової практики для персоналу, а також 

працівників їхніх постачальників. Бути етично відповідальним означає 

забезпечити підприємство чесною діловою практикою у всьому світі, зокрема 

етичним та шанобливим ставленням до всіх працівників, зацікавлених сторін та 

клієнтів [1]. 
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        Хорошим прикладом може слугувати Google, у працівників якої високий 
рівень задоволеності роботою, оскільки вона добре оплачується. Компанія 
піклується про добробут своїх співробітників тому що пропонує безкоштовне 
харчування на роботі і таким чином працівники заощаджують чимало коштів зі 
своєї заробітної плати. Також Google надає своїм співробітникам безкоштовний 
доступ до кафе в кампусі, мікрокухні та інших варіантів сніданку, обіду та 
вечері [2]. 
        Екологічна відповідальність може набувати різних форм, залежно від 
розміру та галузі бізнесу. Для деяких компаній це означає використання 
альтернативних джерел енергії та екологічно чистих матеріалів, для інших – 
запровадження програми утилізації або пожертвування, а також волонтерство 
для місцевих екологічно орієнтованих організацій [1]. 
        Нині компаніям потрібно зосередитися на двох основних сферах нашого 
довкілля: обмеження забруднення та зменшення викидів парникових газів. 
Підприємства зобов’язані дотримуватись своєї екологічної відповідальності, 
оскільки обізнаність споживачів про екологічні проблеми зростає доволі 
швидко, тому люди бажають щоб бізнес вжив необхідних заходів для 
порятунку нашої планети. Компанії, стурбовані зменшенням забруднення 
повітря, землі та води, підвищили свій статус хороших корпоративних 
організацій [1]. 
        Прикладом екологічної відповідальності є Tesla Motors, яка розробляє 
автомобілі, що поєднують стиль, прискорення та керованість із передовими 
технологіями, щоб зробити їх екологічнішими та зменшити забруднення. 
Автомобілі Tesla не потребують заправляння бензином, їх можна заряджати 
вдома [2]. 
        Філантропічна відповідальність означає служіння людству. Цей критерій 
привертає увагу до благополуччя непривілейованих або нужденних людей, які 
дуже потребують нашої підтримки для існування на цій планеті. Компанії 
виконують свої благодійні обов’язки, жертвуючи свій час, гроші чи ресурси 
благодійним організаціям на усіх рівнях. Ці пожертви зазвичай спрямовують на 
низку гідних цілей, серед яких права людини, національна допомога у разі 
стихійних лих та програми чистої води й освіти в слаборозвинених країнах [2]. 
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        Ця благодійна відповідальність може означати спонсорування щорічного 
збирання коштів місцевої некомерційної організації або пожертвування 
відсотка річного прибутку бізнесу на визначну справу. Жоден інший діловий 
магнат не виконував благодійних обов’язків краще за Білла Гейтса, який 
пожертвував мільярди доларів Фонду Білла та Мелінди Гейтс, що підтримує 
численні справи, ураховуючи освіту, викорінення малярії та розвиток 
сільського господарства тощо [4]. 
        Економічна відповідальність – це взаємопов’язана сфера, зосереджена на 
досягненні балансу між бізнесом, екологією та благодійністю. Економічна 
відповідальність дотримується встановлених етичних і моральних норм [4]. 
        Наприклад, це може означати, що підприємство підписує контракт із 
постачальником, який використовує екологічно чисті матеріали, навіть якщо 
вони дорожчі. Інший приклад – коли компанія бере на себе зобов’язання щодо 
прозорої системи заробітної плати, яка справедливо компенсує всім 
працівникам колишні гендерні та расові розриви у заробітній платі. Даний тип 
відповідальності переплітається з описаними вище типами [4]. 
        Усі вищевказані категорії наведені на прикладах зарубіжних компаній, 
тому хочеться відзначити що наша держава також підтримує соціально 
відповідальний бізнес. Наприкінці 2019 року, Президент України Володимир 
Зеленський підписав указ про Цілі сталого розвитку на період до 2030 року. А 
на початку 2020 року в Україні ухвалили Концепцію реалізації державної 
політики щодо сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу та 
розробили план заходів її виконання. Основні пункти – популяризація 
соціальної відповідальності, секторальних керівництв Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР), зокрема щодо відповідального ведення 
бізнесу інституціональних інвесторів та Цілей сталого розвитку. Також в 
Україні працює Національний контактний пункт (НКП) із реалізації 
керівництва для багатонаціональних компаній ОЕСР при Мінекономіки.  
        Крім того, в Україні ухвалили Національну стратегію у сфері з прав 
людини, де також зазначено концепцію дотримання прав людини в бізнесі. А 
перша леді Олена Зеленська стала ініціаторкою Стратегії зі створення 
безбар’єрного простору в Україні, яка актуальна для бізнесу [7]. 
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        Українські компанії також все частіше і активніше дотримуються основних 
принципів соціальної відповідальності, і такі дії яскраво підкреслюють їх 
європейську, прогресивну орієнтацію. У цьому напрямку є свої лідери - 
компанії, які в 2020–2021 роках реалізували найбільш яскраві, прогресивні і 
успішні програми соціальної відповідальності [6]. 
        Видатний український журнал «Власть денег» представив рейтинг топ-25 
кращих програм соціальної відповідальності. До рейтингу ввійшли програми, 
ініційовані найбільшими українськими компаніями, які поставили перед собою 
мету відповідати найвищим світовим стандартам. А також які реалізуються на 
нашому ринку провідними світовими компаніями, що втілюють тут практику 
загальносвітового тренду відповідальності бізнесу. 
В рейтинг топ-25 кращих програм соціальної відповідальності увійшли 
наступні компанії: 

- 1+1 media. Їхня стратегія охоплює безліч напрямків: здорова нація, освіта 
українців, відповідальний контент, захист авторських прав, екологічна 
відповідальність, психологічне здоров’я, розвиток співробітників і боротьба з 
COVID-19; 

- AB InBev Efes Україна. Вони розвивають чотири глобальних напрямки 
сталого розвитку: ефективне сільське господарство, екологічна упаковка, 
боротьба зі зміною клімату і збереження води, а також переробляють свої 
відходи на 99% - і органіку, і упаковки. Минулого року був завершений перехід 
всіх ПЕТ-ліній на нову легку преформу, що дозволило скоротити кількість 
пластику на більш ніж 160 т на рік. На черзі – розширення використання 
оборотної тари і зменшення кількості споживаної для виробництва води; 

- Air France-KLM Ukraine. Вони почали частково заправляти свої літаки 
біоавіапаливом, подавати їжу на борту в упаковці з перероблених матеріалів, 
використовувати менше електроенергії і палива; 

- Arricano. Вони реалізували такі проєкти, як освітні студії Cool School з 
педагогами та школярами Деснянського району Києва, експозицію "Дітям про 
мистецтво Art&Fashion" в ТРЦ "РайON", соціальне опитування "Сучасна жінка" 
в ТРК City Mall і ТРК "Сонячна Галерея", дискусії "Про культуру і соціальний 
простір" в ТРК "Проспект"; 
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- Carlsberg Ukraine. Вони реалізовують програму сталого розвитку "Мета 

4НОЛЯ: разом для майбутнього": "НУЛЬ вуглецевого сліду", "НУЛЬ втрат 

води", "НУЛЬ безвідповідального споживання" і "НУЛЬ нещасних випадків". 

Щорічно публікують звіт кожному з напрямків; 

- Corteva. Інноваційна освітньо-грантова програма розвитку і підтримки 

талановитих сільських жінок-фермерів і поліпшення продовольчої безпеки 

спільнот; 

- Favbet. Ініціювали проєкт в рамках якого 5000 комп’ютерів були передані 

для цифровізації сільських бібліотек по всій Україні; 

- IDS Borjomi. Виробник мінеральних вод, які видобуваються в заповідних 

регіонах України. За останній рік пляшка «Моршинської» зазнала багато змін 

— новий дизайн, зменшення кількості пластику на 15% і, звичайно ж, заклик 

"Сортуй" на кришечці; 

- L’Oréal. Вони традиційно реалізують СВ-проєкти, орієнтовані на захист 

навколишнього середовища, підтримку соціально незахищених жінок, 

досягнення гендерної рівності в науці; 

- Moneyveo. Подолання наслідків пандемії, підтримка онкохворих дітей, 

допомога українським військовим, а також підвищення фінансової грамотності 

населення. Випускають інформаційні ролики, які сприяють розвитку фінансової 

грамотності українців, а також команда департаменту Sales&Marketing 

проводить навчальний курс для студентів НаУКМА; 

- Nestlé в Україні. У них є три пріоритетних напрямки в сфері захисту 

навколишнього середовища: скорочення викидів CO₂, вода і екологічність 

упаковки, підтримка створення в Україні системи розширеної відповідальності 

виробника, розвиток пілотного проєкту «Маяк» зі збирання, сортування і 

переробки відходів у Київській області; 

- PepsiCo Україна. Вони підтримують проведення екологічних ініціатив: 

«Торбинка», «Чиста вода», «Всесвітня прибирання», School recycling. А також 

запустили проєкт «Чисті пляжі разом», покликаний вивести пляжі України на 

рівень, що відповідає світовим екологічним стандартам; 
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- АТБ. Реалізовують благодійні проєкти, спрямовані на допомогу і 
підтримку дитячим лікувальним закладам України, на постійній основі надають 
допомогу продуктами харчування і товарами першої необхідності дитячим 
будинкам, дитячим реабілітаційним центрам, пенсіонерам; 

- ЕВА. Під час першої хвилі карантину вони взяли шефство над 242 
лікарнями, які Національна служба здоров’я України визначила опорними для 
надання допомоги хворим на COVID-19. Наприкінці 2020 р. проєкт «Допомога 
242 опорним лікарням» переміг у конкурсі «Партнерство заради сталого 
розвитку-2020» (категорія «Подолання COVID-19»), організованому 
представництвом Глобального договору ООН в Україні; 

- Метінвест. Інвестували в розвиток, утримання та обслуговування 
кисневої інфраструктури медичних установ м. Маріуполь.  

Серед інших компаній є наступні: Syngenta, WOG, Дарниця, Інтерпайп, 
Київстар, МХП, ПУМБ, ТЕДІС, Фармак, Фокстрот. 
        Отже, сьогодні не існує єдиного тлумачення поняття «соціальна 
відповідальність бізнесу». Проте, можна відзначити, що соціальна 
відповідальність стала важливою умовою функціонування сучасних 
підприємств та істотно впливає на їх розвиток та організацію виробничо-
господарської діяльності. Здійснення соціально відповідальних заходів 
сприятиме стабільному розвитку сучасних компаній та реалізації концепції 
сталого розвитку, що дасть змогу збалансувати економічний, соціальний та 
екологічний вектори розвитку та досягти органічного їх поєднання у діяльності 
підприємства. 
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Глобалізація сучасного суспільства, з одного боку, та посилення важелів 

впливу громадської думки на життєдіяльність організації спонукає її 

напрацьовувати певний рівень іміджу для можливості подальшого існування та 

розвитку. Активний розвиток інформаційного простору робить актуальним 

процес постійного розвитку та підтримки високого рівня іміджу організації в 

очах всіх учасників соціально-трудових відносин. 

Сьогоднішній стан присутності вітчизняних підприємств на зовнішніх 

ринках неможливий без позиціонування компанії як соціально відповідальної 

та розвинутої, що робить позитивні зміни в суспільстві. Тому ключовою 

умовою формування іміджу на зовнішніх ринках є корпоративна 

відповідальність бізнесу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування іміджу 

підприємства розглядають такі вчені, як Л. Балабанова, Я. Приходченко, А. 

Вардеваян, О. Ткачук, В. Гатило, Л. Орбан-Лембрик, О. Трач, Н. Яшкіна, Ю. 

Строцюк та ін. Аналіз останніх наукових досліджень у сфері управління 

конкурентоспроможністю свідчить про те, що більшість науковців зовсім не 

досліджує питання формування іміджу підприємства на зовнішніх ринках 

Конкурентоспроможність підприємства – комплексна характеристика 

стану підприємства, яка поєднує у собі сукупність інтегральних показників і 

порівняння результатів діяльності підприємства з підприємствами-аналогами, 

конкуруючими суб’єктами господарювання, а також тими, що випускають 

товари-замінники [3]. Дана порівняльна характеристика дає змогу оцінити 

ступінь переваг і слабких сторін підприємства, визначає його успіх або невдачу 

на ринку, відкриває перспективи подальшого розвитку і дозволяє визначити 

заходи щодо підвищення статусу підприємства серед інших за сучасних 

ринкових умов. 

Імідж підприємства (від англ. image – образ, картинка) – це сформоване 

представлення цільовій аудиторії інформації про діяльність підприємства та 
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його успіх і досягнення, що впливає на взаємовідносини відповідного 

підприємства з фактичними і потенційними клієнтами (покупцями та 

споживачами), конкуруючими з ним суб’єктами господарювання, партнерами 

зовнішнього та внутрішнього ринку тощо [4]. Окрім цього, це «обличчя» 

підприємства, формування якого має значний вплив на його 

конкурентоспроможність, фінансові результати, прибутковість, перспективи 

розвитку та можливість або неможливість виходу на нові ринки збуту (в т.ч. і 

зовнішні).  

Формування іміджу включає в себе багато аспектів, які розглядаються з 

урахуванням основних принципів маркетингу. Це робиться з метою просування 

підприємства не лише з точки зору відомості і обізнаності в ньому суспільства, 

але також спрямовує маркетингову політику в сторону забезпечення його 

привабливості для цільової аудиторії. Імідж є найефективнішою формою 

подання повідомлення, здатною створити у цільової аудиторії саме таке 

сприйняття, яке необхідне для досягнення конкретних цілей. Позитивний імідж 

в умовах сучасного бізнес-середовища досить часто стає вирішальним 

фактором у забезпеченні ефективної діяльності підприємств. Його створення 

потребує плідної роботи одразу з кількох можливих сторін просування бренду. 

Одним з найбільш вдалих способів впливу на цільову аудиторію є візуальне або 

вербальне подання інформації.  

Як часто яскрава і вдала рекламна кампанія передувала успішному зльоту 

і надприбуткам? Достатньо часто, щоб це стало загальновідомою практикою. 

Водночас, гарантій того, що реклама не буде невдалою і не зіпсує усі 

напрацювання підприємства, немає. Тому варто раціонально підходити до 

створення іміджу та проведення рекламної кампанії. 

Поточний імідж пов’язаний з образом об’єкта, який сформувався у 

свідомості громадськості і є підтипом демонстративного іміджу, спрямованого 

на створення і презентацію образів, що можна охарактеризувати як такі, що 

легко розпізнати.  
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Особливостями поточного іміджу є наступні:  

- образ об’єкту може не повністю відображати його реальний стан;  

- образ має відображати особливості об’єкту, які дають йому відмінність 

серед інших;  

- образ створюється в сталому вигляді, тобто є основою іміджу об’єкту;  

- він активно розширюється за рахунок реципієнтів відповідно до їх 

власних психологічних особливостей.  

Корпоративний (одиничний) імідж підприємства  

- узагальнений імідж окремого підприємства (не його підрозділів чи 

досягнень). При цьому множинний імідж ‒ варіація іміджу, коли створюються і 

розвиваються декілька образів одного об’єкта, формується вже на стадії 

конструювання і демонстрації.  

Частіше за все даний імідж спостерігається в результаті жорсткої 

конкуренції на ринку аналогічної продукції [2].  

Формування іміджу – це складний та відповідальний процес, що 

передбачає вплив значної кількості чинників. Під час розробки іміджу варто 

врахувати такі чинники як:  

- соціологічний (визначення переваг, до яких схильна цільова аудиторія); 

- маркетинговий (пошук і оцінка маркетингових відмінностей і 

особливостей об’єкта);  

- ситуаційний (правильне визначення контексту, в якому відбувається 

подання даного об’єкту);  

- комунікативний (вдале забезпечення інформаційного впливу з різних 

каналів). 

Елемент, що потребує періодичного контролю керівництва з причин не 

прямого впливу на імідж — це 

здатність до спілкування працівників з зовнішнім середовищем. Водночас 

цей чинник повинен стосуватися всіх співробітників без винятку. Увагу 

зазвичай в організаціях приділяють наявності цих навичок у працівників 

маркетингової служби, вищого керівного складу, в меншій мірі — у робітників 
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кадрової служби. Але клієнт або інвестор (у тому числі потенційний) може 

неочікувано спілкуватися з будь-ким в організації — помилився цифрою під 

час набору номерів у гаджеті та отримав відповідь іншого підрозділу; зайшов 

на територію організації та зустрівся з охоронцем, прибиральницею, будь-яким 

співробітником; має питання до секретарки тощо. 

Тобто кожен співробітник у будь-який час та будь-якому місці повинен 

справити на гостя позитивне враження, тим самим підтримати імідж організації 

як такої, що у змозі формувати постійно позитивний привабливий професійний 

колектив. Сюди також слід віднести здатність робітників дотримуватись 

власного прийнятного іміджу поведінки постійно, в тому числі в побуті. 

Люди можуть поспілкуватися приватно будь де, а потім зустрітися з 

професійного питання вже заздалегідь негативно налаштовані один до одного 

попереднім спілкуванням. Це може призвести до суттєвих втрат самої 

організації. Наприклад, співробітник не обережно водить машину та лається з 

іншими учасниками дорожнього руху. І після цього в офісі змушений 

домовитись про умови контракту з тим, кого він щойно образив на дорозі. За 

таких умов клієнт навряд чи взагалі складе контракт, і тим більш не піде на 

додаткові компроміси з самою організацією. Тобто імідж одного робітника, 

отриманий в не робочий час, може досить неочікувано вплинути на імідж та 

прибуток організації. 

Кілька десятиліть тому іміджева діяльність у вітчизняних організаціях 

зводилася до роботи з організації праці всередині колективу, тоді як останнє 

десятиліття стала справжнім двигуном для сучасних українських підприємств в 

розгортанні цілеспрямованих повноцінних, стратегічно продуманих іміджевих 

компаній. У зв'язку з цим спостерігається протиріччя між практичною 

діяльністю і теоретичною базою.  

З одного боку, активно створюються підрозділи зі зв'язків з 
громадськістю, брендингу, коучінгу, просуванню, одна з цілей яких – 
формування і розвиток іміджу організації. З іншого, ефективність практичної 
діяльності знижує недостатність теоретико-методологічних основ іміджевої 
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діяльності з урахуванням сучасних українських реалій. Оскільки в даний час 
конкурують не тільки і не стільки товари і результати діяльності, скільки 
образи організацій, управління іміджем є найважливішим стратегічним 
управлінським завданням.  

Ситуація ускладнюється тим, що більша частина керівників українських 
підприємств зводить проблему конструювання позитивного іміджу організації 
до зовнішніх атрибутів ведення комунікацій. Однак в сучасних умовах дане 
сприйняття іміджу підприємства недостатнє для ефективного управління як 
всередині організації, так і при створенні соціальних комунікацій з близьким і 
далеким зовнішнім середовищем. Тенденції до зниження лояльності і 
конкурентоспроможності, плинність кадрів, конфліктогенність організаційного 
середовища, як правило, є результатами недостатньою опрацювання іміджевої 
стратегії і вузькості підходів до її реалізації з боку керівництва. Все це 
обумовлює значимість чіткого наукового обґрунтування того, що імідж, як 
область реалізації управлінських ресурсів, є одночасно ресурсом до створення 
нових управлінських можливостей. Це пояснює необхідність розробки 
комплексної соціальної програми управління іміджем з урахуванням 
особливостей діяльності підприємства та його соціального оточення. 

Процес формування іміджу має певні особливості в залежності від виду 
діяльності підприємств. При створенні іміджу необхідно враховувати 
особливості потреб і запитів основних груп споживачів. Кожна з цільових груп 
сприймає підприємство з власної точки зору. Привабливими для різних 
суб’єктів можуть бути діаметрально протилежні його складові.  

Так, для населення такими аспектами є: можливості працевлаштування за 
певною спеціальністю, рівень заробітної плати, соціальний захист, доступність 
житла, транспортне сполучення, соціальні гарантії тощо. Для суспільства це 
надходження до бюджету, участь підприємства у вирішенні важливих 
економічних, соціальних, екологічних та інших проблем.  

Для покупців – це відповідність між ціною та якістю; після продажне 
обслуговування; можливість консультаційної підтримки при покупці, система 
знижок тощо.  
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Для контрагентів це: надійність і конструктивність роботи (дотримання 

термінів і умов за договірними зобов’язаннями; швидкість реагування на зміни 

в замовленні; умови, терміни постачання і оплати; рівень сервісу, 

довгостроковість угод тощо).  

Для потенційних інвесторів це: рівень платоспроможності і фінансової 

стійкості, наявність і доступність ресурсів (кваліфікованих кадрів, сировини 

тощо), наявність особливих/унікальних видів робіт, рівень розвитку місцевої 

транспортної, інформаційної та інших інфраструктур, рівень забруднення 

навколишнього середовища тощо. Тобто, для громадян важливими є соціальні 

чинники, а для бізнесу (інвесторів, партнерів, конкурентів) – економічні. Це 

означає, що для успішної комунікації з різними цільовими групами потрібні 

різноаспектні складові іміджу. 

Позитивний імідж підприємства забезпечує підвищення престижу та, 

конкурентоспроможності, можливість виходу на нові ринки збуту, що 

супроводжується ростом соціального та економічного ефекту. Формування 

позитивного іміджу підприємства – це складний і багатоаспектний процес, 

якому на практиці відповідають різні підходи та засоби. Кожен із розглянутих 

підходів не є досконалим і потребує залучення інформації та використання 

прийомів та інструментів інших. Крім того, при створенні іміджу необхідно 

враховувати особливості виду діяльності підприємств та потреби цільових 

груп. Тобто, комбінування різних підходів, з урахуванням запитів споживачів, 

інвесторів та постачальників, життєвого циклу продукції та підприємства, є 

резервом їх удосконалення. Менеджмент підприємства для створення та 

підвищення іміджу, як елементу конкурентоспроможності повинен чітко 

усвідомлювати, що цим мають займатися професіонали, адже лише вони здатні 

враховувати потреби різних цільових груп. 

До основних завдань щодо підтримки іміджу підприємства, перш за все, 

необхідно віднести:  

— дотримання моральної бездоганності та загальновизнаних норм 

моралі;  
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— підтримку доброзичливого ставлення громадськості до діяльності 

підприємства з метою забезпечення його нормального функціонування та 

розширення сфери впливу; 

— поліпшення взаєморозуміння підприємства з усіма суб'єктами 

взаємодії;  

— створення "громадського обличчя підприємства, збереження його 

репутації;  

— розширення сфери впливу підприємства засобами пропаганди, 

реклами тощо; 

— виявлення та нейтралізація чуток або інших джерел непорозуміння; 

— формування «корпоративної» згуртованості, створення та підтримання 

у працівників підприємства почуття відповідальності та зацікавленості. 

Отже, імідж підприємства, як елемент конкурентоспроможності — це 

враження, яке сучасне підприємство справляє на навколишніх людей і яке 

фіксується в їх свідомості у вигляді більш-менш розгорнутих емоційно 

забарвлених думок або суджень про неї. При чому ці уявлення завжди 

виявляються узагальненими, тобто, спираючись навіть на якісь, можливо, 

дрібні та часткові деталі, людина їх інтерпретує і у неї складається думка про 

фірму загалом. Тому можна з упевненістю зазначити: при створенні іміджу 

фірми дрібниць немає й не може бути. Етична чи аморальна практика ведення 

бізнесу є відображенням системи цінностей, яка сформувалась у суспільстві, 

певній соціальній групі чи організації. 
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Розглядаються особливості управління внутрішнім середовищем 

підприємства. Обґрунтовано функції та механізми управління внутрішнім 

середовищем. Визначено головні елементи внутрішнього середовища 

організації. Досліджено взаємозв’язок між факторами внутрішнього та 

зовнішнього середовища. Розглянуто та запропоновано основні шляхи 

вдосконалення системи менеджменту підприємства на сучасному етапі. 

Ключові слова: зовнішнє середовище, внутрішнє середовище, управління, 

підприємство, ефективність.  

Специфіка сучасної української економіки змушує вітчизняні промислові 

підприємства кардинально переглядати підходи до управління. Інтенсивність 

конкурентної боротьби, підвищення вимог до якості продукції вимагають 

впровадження прогресивних управлінських технологій, здатних ефективно 

вирішувати завдання бізнесу та швидко реагувати на зміни ринкового 
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середовища. Сьогодні необхідні такі рішення, які дозволять об'єднати людей, 

інформацію та бізнес-процеси для ефективного управління всіма сферами 

діяльності підприємства. 

Практика менеджменту пропонує безліч методик управління, однак, 

глобальні, незворотні зміни у середовищі функціонування підприємств 

розкривають їх недоліки, обумовлюючі неможливість застосування, 

виступають причиною перегляду традиційних методів організації діяльності 

вітчизняних підприємств, управління їх стратегією й тактикою, поведінкою у 

діловому світі. Сформоване в останнє десятиріччя нове ринкове 

макросередовище не завжди чинить позитивний вплив на діяльність 

підприємств, що пояснюється безліччю структурних змін в технології, 

економіці, ринковій ситуації в поєднанні з встановленням нових соціальних 

пріоритетів. 

Дослідження, пов’язані з вивченням сутності внутрішнього середовища 

підприємства, його основних складових здійснювали як вітчизняні, так і 

зарубіжні науковці, а саме Л. Довгань, М. Саєнко, В. Дикань, Г. Кіндрацька, В. 

Пономаренко, З. Шершньова, О. Віханський, І. Ансофф, М. Мескон та ін. Але, 

незважаючи на безліч наукових робіт, які торкаються даної проблематики, 

виявлені напрацювання у даному напрямі потребують систематизації та 

узагальнення.  

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів щодо визначення 

сутності внутрішнього середовища підприємства та визначення 

найвпливовіших його чинників.  

Динамічний розвиток української економіки обумовлює підвищений 

науково-практичний інтерес до необхідності використання нових, найбільш 

ефективних інструментів і методів організації й управління на рівні як галузей, 

так і конкретних підприємств, що визначають можливості адаптації 

господарських структур до змінних умов ринкового середовища. Проблема 

підвищення ефективності управління внутрішнім середовищем підприємства в 

умовах відносної нестабільності показників бізнес-середовища, перетворень 
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еволюційного (внутрішні позитивні перетворення) і революційного (злиття, 

поглинання, об'єднання, роз'єднання) характеру є актуальною для сучасного 

стану економіки України, а також для процесу її інтеграції у світове 

співтовариство. 

Особливий інтерес до управління внутрішні середовищем і технологій 

управління викликаний тим, що темп змін зовнішнього середовища 

підприємств став вище, ніж час реакції на них системи управління. Це 

породжує ряд нових завдань: підприємства мають істотну невідповідність 

технологічного, виробничого, організаційного потенціалу вимогам ринкової 

економіки; робота в невизначених умовах змушує перебудовувати 

внутрівиробничі відносини й удосконалювати структуру без належного 

урахування зовнішнього оточення підприємства; для модернізації підприємства 

відсутні готові рецепти й методи, мало розвинені методи кількісного аналізу 

змін. У свою чергу, результатами проведення спонтанних, не досить 

пророблених у теоретико-методологічному аспекті організаційних змін, є 

реальні економічні втрати. 

Внутрішнє середовище – це сукупність чинників, що створюються і 

контролюються підприємством [2, с.37]. Загалом, важко не погодитись із таким 

твердженням, однак, на нашу думку, таке визначення не зовсім повно 

висвітлює сутність поняття. Ми пропонуємо трактувати внутрішнє середовище 

як сукупність взаємопов’язаних елементів, підсистем, компонентів і чинників, 

які формують основу підприємства, контролюються його керівниками та 

працівниками, і як наслідок, формують його довгострокову прибутковість та 

успішність на ринку.  

При сучасному динамічному розвитку ринку та функціонуванні 

українських підприємств в умовах невизначеності діяльність менеджерів 

повинна бути спрямована на оптимізацію та розвиток внутрішнього 

середовища підприємства з метою забезпечення конкурентоспроможності в 

умовах мінливості зовнішнього середовища. 
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Як відомо, у сучасному ринковому середовищі існування будь-якого 
підприємства, організації або установи неможливе без якісного та розумного 
управління. Важливим фактором забезпечення безперервного розвитку та 
досягнення високого рівня конкурентоспроможності суб’єкта господарювання є 
уміння оперативно та швидко реагувати на зміни як ззовні, так і зсередини 
організації. Відповідно до системного підходу управління кожна організація – 
це відкрита соціально-економічна система, цілісність та стійкість якої 
визначається елементами, з яких вона складається.  

Сукупність таких елементів формує внутрішнє середовище організації. 
Його проектування і створення здійснюється з огляду на специфіку діяльності 
організації, коло її споживачів, ринкову кон’юнктуру, умови господарювання 
тощо [1]. 

Ключовим завданням системи менеджменту при формуванні внутрішнього 
середовища організації є забезпечення відповідності характеристик його 
найважливіших компонентів умовам зовнішнього середовища, в яких 
організація функціонує. Внутрішнє середовище представляє собою сукупність 
чинників, що створюються і контролюються безпосередньо організацією. 

Складові внутрішнього середовища суб’єкта господарювання 
безпосередньо впливають на його ефективність, основними з таких складових 
є: стратегії, цілі, завдання, структура, технологія, персонал, організаційна 
культура тощо.  

Окрім цього, важливими факторами впливу на діяльність організації є 
чинники зовнішнього середовища (організаційне оточення). Це сукупність 
факторів, що перебувають поза межами організації та з якими вона взаємодіє. 
Зовнішнє середовище є джерелом забезпечення організації ресурсами, що є 
необхідними для формування та розвитку її внутрішнього потенціалу на рівні, 
необхідному для досягнення цілей.  

Формування стратегії і тактики майбутньої поведінки організації визначає 
необхідність обізнаності її керівництва щодо стану та динаміки чинників як 
внутрішнього, так і зовнішнього середовища, їх потенціалу, а також розуміння 
місця своєї організації в середовищі.  
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Розрізняють зовнішнє середовище прямого і непрямого 

(опосередкованого) впливу. Середовище прямого впливу включає фактори, які 

безпосередньо впливають на операції організації й випробовують на собі 

прямий вплив операцій організації. До цих факторів варто віднести 

постачальників, трудові ресурси, споживачів і конкурентів. Середовище 

непрямого впливу включає фактори, які можуть не здійснювати прямого 

негайного впливу на операції, проте, позначаються на них: політичні й 

соціокультурні фактори, стан економіки, міжнародні події, науково-технічний 

прогрес тощо [3,с.8].   

Внутрішнє середовище кожного підприємства формується під впливом 

змінних, що роблять безпосередній вплив на процес перетворень (виробництва 

продукції, послуг). Зазвичай у внутрішньому середовищі підприємства чи 

виділяють шість змінних, до яких належать: цілі підприємства, його структура, 

технологія, завдання, люди і організаційна культура (рис. 1) [1]. 

 
Рисунок 1 - Фактори внутрішнього середовища підприємства 

 

Цілі 

Структура 

Завдання 

Технології 

Персонал 

Організаційна 
культура 

Формуються з урахуванням ринкової кон’юнктури на основі 
наявних та потенційно можливостей підприємства

Формується під обрані цілі в такий спосіб, щоб забезпечити 
необхідний рівень гнучкості і мобільності підприємницьких дій

Доручена робота, серія робіт або частина роботи, яка має бути 
виконана заздалегідь встановленим способом у заздалегідь 

обумовлені терміни для досягнення цілей підприємства 

Спрямовані на забезпечення конкурентоспроможності продукції 
за технічними і економічними параметрами 

Має на меті ідентифікацію індивідуальних та підприємницьких 
цілей та їх узгодження 

Добирається з урахуванням кваліфікаційних характеристик і 
узгодженості мотивацій індивідів з цілями підприємства, 

здатності їх до саморозвитку 

Складові внутрішнього середовища 
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Внутрішнє середовище підприємства формується в залежності від його 

місії і цілей, які, в свою чергу, багато в чому визначаються зовнішнім 

середовищем. Всі внутрішні процеси на підприємстві відбуваються в рамках 

організаційної структури, яка відображає внутрішню побудову підприємства, 

поділ праці, який є на підприємстві, зв’язки і взаємодія його підрозділів. 

Організаційна структура закріплює завдання, функції управління, права і 

обов’язки за кожним структурним підрозділом. Від вибору типу організаційної 

структури, вмілого її проектування і своєчасної зміни багато в чому залежить 

ефективність діяльності підприємства в цілому [2,с.77]. 

Технологія – це будь-який засіб, за допомогою якого елементи, що входять 

до виробництва, перетворюються на вихідні; вона охоплює машини, механізми 

та інструменти, навички та знання. Люди є центральним фактором в будь-якій 

моделі управління. 

Організаційна культура пронизує все внутрішнє середовище підприємства 

і є інтегрованою характеристикою, яка відображає систему цінностей, які 

присутні на підприємстві, переконань, принципів і норм поведінки, які 

поділяють всі члени підприємства. 

Співвідношення цих елементів визначає потенціал підприємства, його 

сильні і слабкі сторони, вміння протистояти загрозам зовнішнього середовища. 

На різних підприємствах цілі можуть бути подібними або істотно відрізнятися. 

Так, для підприємства, що працює на комерційних засадах, метою є отримання 

прибутку, а для некомерційних – вирішення тих проблем, заради усунення яких 

вони створені в межах установленого бюджету. 

При визначенні цілей зберігається певна послідовність дій. Спочатку 

визначається глобальна, головна ціль підприємства, потім здійснюється її 

декомпозиція на підцілі, які визначаються сукупністю необхідних для 

досягнення основної цілі ресурсів. Декомпозиція кожної підцілі здійснюється 

доти, поки не буде достатньою для вирішення завдань на певному 

управлінському рівні.  

Отже, детальне вивчення всіх складових внутрішнього середовища 
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підприємства, їх впливу один на одного, факторів, невикористаних резервів, 

дасть можливість керівництву підприємства розробити такі важливі рішення у 

бізнесі, як визначення оптимальних обсягів виробництва, вибір найбільш 

ефективних з погляду ресурсів і витрат технологій, виробничих процесів, 

підвищення конкурентоспроможності продукції, зростання потенціалу ринку, 

створення раціональної системи стратегічного управління, досягнення 

фінансової стабільності. 

Підводячи підсумки слід зазначити, що залежно від форми, розмірів, виду 

діяльності, сегменту ринку та інших важливих чинників кожне підприємство 

повинно мати чітко визначений і сформований внутрішній механізм. При цьому 

кожен елемент внутрішнього середовища має не тільки доповнювати інші 

складові компоненти, а й ефективно пристосовуватись до змін різноманітних 

факторів зовнішнього середовища. Адже оптимально сформоване внутрішнє 

середовище є запорукою успіху суб’єкта господарювання у зовнішніх умовах. І 

для більш ефективного прийняття важливих рішень та отримання 

максимального результату від функціонування, необхідним є здійснення 

постійного моніторингу та аналізу як внутрішніх складових підприємства, так і  

зовнішніх факторів впливу на його діяльність. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ  

В статті досліджено особливості використання сучасних інформаційних 

систем і технологій в діяльності підприємств з метою підвищення 

ефективності управлінських рішень. Виявлено сутність інформаційної 

системи з різних поглядів: технічного, ділового, семантичного погляду. 

Розкрито завдання інформаційної системи як сукупності складових. 

Розглянуто класифікацію сучасних інформаційних систем, які детерміновані 

різноманітністю сфер і форм їх застосування. Зауважено, що корпоративні 

інформаційні системи, система підтримки прийняття рішень та експертні 

системи характеризують новий етап автоматизації управління 

підприємством. Виокремлено вимоги до корпоративних інформаційних систем. 

Відзначено, що основною проблемою корпоративних інформаційних систем є 

відсутність прийнятної системної моделі.  

Ключові слова: системи, інформаційні системи, інформаційні технології, 

управління, автоматизація, корпоративні інформаційні системи.  

        У сучасних умовах господарювання основним завданням управління 

підприємством є забезпечення його сталого розвитку. В зв'язку з цим існує 

необхідність вчасної та всебічної оцінки результатів роботи, за рахунок 

здійснення якісного аналізу параметрів функціонування такого 

господарюючого суб'єкта [3]. 

        Ефективним напрямком удосконалення управління діяльністю 

підприємства є впровадження сучасних інформаційних систем і технологій, що 

дає можливість підвищити швидкість, якість і надійність процесів збору, 

зберігання і обробки інформації; значно скоротити управлінський персонал 

підприємства, який займається підготовкою інформації для формування і 
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прийняття управлінських рішень; забезпечити у потрібні терміни керівництво і 

управлінський персонал підприємства якісною інформацією; своєчасно і якісно 

вести аналіз і прогнозування господарської діяльності підприємства; швидко і 

якісно приймати рішення по усіх рівнях управління підприємством. 

У глобальному інформаційному суспільстві, як і на рівні окремих країн, у 

даний час, більшою чи меншою мірою виявляється розроблення інноваційних 

технологій і виробництво на їх основі матеріальних благ, необхідних 

споживачеві. Розвиток сучасного суспільства підпорядковано закономірному 

розширенню інформаційного простору за рахунок інтелектуальної праці. 

Інформаційний простір, що зараз інтенсивно формується, є основою 

соціальноекономічного, політичного, культурного розвитку кожної окремої 

держави і чинником її безпеки. Для розкриття складових формування 

інформаційного простору оперують поняттями «інформаційне середовище» та 

«інформаційна сфера».  

Інформаційне середовище — це сукупність інформаційних умов 

існування суб'єкта (наявність інформаційних ресурсів та їх якість, розвиненість 

інформаційної інфраструктури). Інформаційне середовище надає необхідні 

умови для розвитку суб'єкта інформаційного простору, проте, ступінь цього 

сприяння визначається внутрішніми характеристиками суб'єкта (інформаційний 

потенціал, що характеризується інформованістю, когнітивністю, рівнем 

інформаційних потреб).  

За характером циркуляції інформації інформаційне середовище 

поділяється на:  

1. Ізольоване — це середовище, в якому вся інформація, що 

використовується суб'єктом, знаходиться на певній території.  

2. Транзитне — середовище, в якому існує періодичний доступ до 

інформації ззовні за рахунок її транзиту (від лат. transitus — перехід, 

проходження) або дифузії (від латі. diffusio — поширення, розтікання).  

3. Глобальне — це середовище в якому відбувається вільна циркуляція 

інформації між різними територіальними громадами.  
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Отже, вважається, що інформаційне середовище має такі ієрархічні рівні: 

— глобальний — міжнародний і загальнодержавний; — регіональний — 

суб'єктний; — локальний — міської і сільських місцевостей. 

Прийняття будь-якого рішення вимагає оперативної обробки значних 

масивів інформації; компетентність керівника вже залежить не стільки від 

досвіду, отриманого в минулому, скільки від володіння достатньою кількістю 

актуальної для даної ситуації інформації та вміння зробити корисні висновки. У 

зв’язку із цим вивчення інформаційного менеджменту та особливостей його 

розвитку в малому та середньому бізнесі в Україні є досить актуальним. 

Існує однозначного розуміння такого поняття, як «інформаційний 

менеджмент» (ІМ). Останнім часом інформаційний менеджмент почав усе 

частіше розглядатися як самостійна галузь управління, нарівні з фінансовим, 

операційним, стратегічним, інноваційним або менеджментом персоналу тощо. 

Разом із тим говорити про сформованість концепції інформаційного 

менеджменту як самостійного наукового напряму в теорії менеджменту ще 

зарано.  

Існує велика розбіжність щодо змістовного наповнення поняття 

«інформаційний менеджмент» серед фахівців різних країн і різного наукового 

спрямування. На думку відомих економістів А. Грінберга та А. Короля [4], 

інформаційний менеджмент – це не що інше як сукупність засобів та методів 

управління інформацією, a також управління діяльністю підприємства за 

допомогою цієї інформації. Інформаційний менеджмент – це окрема, відносно 

незалежна сфера управління підприємством, що повинна опиратися на нові 

парадигми та концепції менеджменту, тобто вона має враховувати:  

– високу швидкість зміни предметної сфери;  

– переважання мережевих відносин та структур;  

– орієнтацію на випередження у конкурентній боротьбі;  

– орієнтацію на клієнтів організації;  

– високий вплив політичних, психологічних та соціологічних процесів 

[3].  
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Інформаційний менеджмент, окрім загальних принципів менеджменту, 

використовує також нові, специфічні принципи. Одним із таких уважають 

принцип орієнтації на відкриті інформаційні системи та створення 

інформаційного суспільства. Сутність підходу полягає у консолідації 

інформаційних технологій різних рівнів та реалізації в єдиний інформаційний 

простір. За часи розвитку ІТ кількість різних видів систем, форматів даних, 

модулів, інтерфейсів і пристроїв досягла такого різноманіття, що 

інформатизація підприємств перетворилася на спробу подолати несумісність 

усіх різних стандартів. Окрім того, значно ускладнилася взаємодія між бізнес-

структурами в інформаційному відношенні [4]. 

Це стало перешкодою для розвитку глобальних корпорацій та моделі 

відносин («бізнес – бізнес»). Причому ту саму проблему можна простежити і в 

державному управлінні, коли різні рівні влади або різні функціональні 

підрозділи не можуть вільно обмінятися інформацією один з одним. 

В області менеджменту інформаційні комп’ютерні системи відіграють 

сьогодні досить велику роль, хоча далеко не вирішальну, оскільки управління 

все ж таки більше пов’язане з людським, а не машинним фактором. Проте у 

морі інформації швидкодія обчислювальної техніки стає у пригоді. 

Так, комп’ютери дають змогу аналізувати і порівнювати мільйони 

інформаційних одиниць за лічені долі секунди, за допомогою певних програм 

можна швидко простежувати динаміку розвитку тих чи інших даних, збір 

інформації відбувається практично миттєво (особливо в умовах окремого 

підприємства), полегшується зв’язок з співробітниками чи клієнтами. 

Зростають можливості керуючого персоналу (менеджерів). 

Окрім цього слід згадати всесвітню комп’ютерну мережу Інтернет, через 

яку можна займатися як продажем чи купівлею сировини, готової продукції, так 

і підбирати потрібні кадри, потрібну інформацію професіоналів по тому чи 

іншому питанню. 

Концепція маркетингу за багато років свого існування перетерпіла ряд 
змін. Сьогодні найбільшу популярність набула модель «маркетингового 
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керування», тобто довгострокового планування і прогнозування, що спирається 
на дослідження ринку, поводження і звичок покупця, використання 
комплексних методів формування попиту і стимулювання посередників, 
задоволення потреб конкретних цільових груп покупців.  

У центрі сучасної концепції маркетингу знаходиться споживач. І якщо до 
останнього часу можливість одержання його «рентгенівського знімка» 
представлялася практично нереалищуемой, те зі становленням інтерактивних 
каналів зв'язку мрії про «прозорий» покупці стали здобувати реальні форми. 

Сучасне суспільство надає усе більшій кількості своїх членів право 
вибору при покупці товарів і послуг. І вибір цей у першу чергу базується на 
якості обслуговування. Споживач вже оцінив переваги інтерактивного контакту 
з продавцем, головними з який є швидка реакція на запити, висока швидкість 
виконання замовлень, зручність одержання майже необмеженої інформації. 

Дослідження, проведені в Німеччині, показують, що середній вік 
мандрівників по кіберпростору складає 29 років; 62% з них чи мають вище 
утворення, чи близькі до його завершення. 

Вищі керівники ряду компаній продовжують вважати, що контингент 
користувачів глобальних мереж складають лише одні студенти й 
університетські професора, що у кіберпросторі займаються винятково пошуком 
наукової інформації і нічого не купують. Дані німецьких комерційних банків 
свідчать про зворотний. Так велика частина звертань до WEB-сервера 
найбільшого з них - Deutsche Bank - здійснюється з домашніх ПК і з місць 
роботи, а не з вузівських і шкільних стін. 

Управлінська інформаційна система — комп'ютерна інформаційна 
система, що постачає повсякденну інформацію і часто дає змогу здійснювати 
доступ до поточної і ретроспективної інформації, потрібної менеджерам, 
переважно середнього і нижчого рівнів. Система орієнтована на фактичні, 
операційні напрямки діяльності і особливо важлива для планування, прийняття 
рішень, контролювання. Як правило, система підсумовує інформацію з 
операційно-ділових систем для підготовки поточних доповідей, які 
використовуються менеджерами. 
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Система підтримки прийняття рішень є комп'ютерною інформаційною 

системою, яка підтримує процес прийняття управлінських рішень в ситуаціях, 

які не досить добре структуровані. Такі системи загалом не вказують, які 

рішення є оптимальними. Проте вони роблять спробу скерувати процес 

прийняття рішень у правильне русло за допомогою спеціальних прийомів, які 

допомагають менеджерам детальніше аналізувати ситуацію. Спеціалізованим 

типом інформаційної системи, все більше поширеним, є експертна система. Це 

комп'ютерна система, яка використовує реальні знання експерта для вирішення 

спеціальних проблем. 

Системи підтримки виконання рішень — комп'ютерні інформаційні 

системи, що підтримують виконання рішень і ефективне функціонування 

організацій на вищих рівнях. Такі системи розроблені недавно, і їх інколи 

називають виконавчо-інформаційними системами. 

Системи підтримки виконання рішень мають тенденцію до меншого 

використання аналітичних моделей, ніж системи підтримки рішень, отримують 

інформацію з різних джерел, дозволяють прийняти більше рішень із кола 

досить складних питань. Системи підтримки виконання рішень на відміну від 

систем підтримки прийняття рішень, які мають тенденцію до вужчого 

використання, містять більше загальних комп'ютерних потужностей, 

телекомунікацій, опцій дисплею, які можна використовувати для вирішення 

багатьох проблем. 

Створення науково удосконаленої інформаційної системи є важливою 

передумовою раціональної організації управління підприємством, своєчасного 

прийняття управлінських рішень щодо оптимального ведення діяльності. 

Організації, які відмовляються від впровадження чи оптимізування у себе 

управлінських інформаційних систем в умовах сьогодення, приречені на 

невдачу у діяльності. Тому важливим і актуальним є вивчення та використання 

таких систем. 

Чи можливо в сучасному банківському бізнесі обійтися без 

інформаційних технологій? Очевидно, що ні. Саме ті можливості, які 
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забезпечує електронна обробка даних, дозволили банкам істотно розширити 

діапазон своїх послуг і довести їх якість і ефективність до такого рівня, який не 

міг бути досягнутий при роботі «уручну». Без автоматизації офісів і 

інформаційних технологій сучасна банківська справа просто не могла б 

існувати у сьогоднішньому своєму вигляді. 

В сучасних умовах управлінська діяльність виступає одним з 

найважливіших факторів функціонування і розвитку організацій. Тому, 

безумовно, така діяльність повинна бути найбільш ефективною. А для 

забезпечення ефективності можна використовувати чимало методів, одним з 

яких є використання сучасних інформаційних технологій. Існує чимало 

різновидів засобів обробки інформації, але всі вони призначені для 

пришвидшення передачі інформації, як в кількісному, так і в якісному аспектах, 

а це, в свою чергу, впливає на покращення управлінської діяльності на 

підприємстві. 

Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у 

даному напрямку. Таким чином, можна зробити висновки стосовно методики 

створення інформаційної бізнес системи в малому та середньому бізнесі. Вона 

враховує наявність різних систем концепцій та принципів у сучасній теорії та 

практиці управління, a також спирається на наявні знання у галузі 

інформаційного менеджменту. Запропонована методика є перспективною з 

погляду вирішення завдань менеджменту, які стосуються малого та середнього 

бізнесу в Україні. Найбільш важливе з них, що стоїть перед інформаційно-

технологічною індустрією та менеджментом організацій, – це економічна 

ефективність інформаційних систем, a також максимізація позитивних ефектів 

від упровадження інформаційно-комунікаційних технологій. У цих сферах є 

досить великі можливості стосовно дослідження та розроблення нових методик. 
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ДOСЛIДЖEННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УПРАВЛІННІ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

У стaттi дoслiджeнo сутнiсть тa тeoрeтичнi пiдхoди дo трaктувaння 

пoняття «iнвeстицiйний клімат».  Рoзглянутo oснoвнi пiдхoди, як укрaїнськi 

тaк i зaрубiжнi, дo oцiнки iнвeстицiйнoї привaбливoстi, iнвeстицiйних ризикiв, 

визнaчeння i oцiнки iнвeстицiйнoгo клiмaту. 

Ключові слова: підприємницька діяльність, інвестиції, господарська система, 

iнвeстицiйний клiмaт, підприємницький клімат, iнвeстицiйнa привaбливiсть 

пiдприємствa. 

Кoжeн iз aнaлiзу iнвeстицiйнoї привaбливoстi пiдприємствa фoрмує свoю 

систeму пoкaзникiв i критeрiїв. Знaчнa увaгa при aнaлiзi iнвeстицiйнoї 

привaбливoстi пiдприємствa придiляється iнвeстицiйнoму клiмaту. При цьoму в 

eкoнoмiчних дoслiджeннях i публiкaцiях iнвeстицiйний клiмaт i iнвeстицiйнa 

привaбливiсть викoристoвуються як синoнiми. Нaйчaстiшe пiд  нвeстицiйним 
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клiмaтoм рoзумiють узaгaльнeну хaрaктeристику сукупнoстi сoцiaльних, 

eкoнoмiчних, прaвoвих, пoлiтичних, сoцioкультурних пeрeдумoв, щo 

визнaчaють привaбливiсть i дoцiльнiсть iнвeстувaння в ту чи iншу гoспoдaрську 

систeму (eкoнoмiку крaїни, рeгioну, кoрпoрaцiї) 

Прoблeмi рoзвитку зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнoстi пiдприємств Укрaїни 

присвячeнo дoстaтню кiлькiсть публiкaцiй вiтчизняних нaукoвцiв, щo 

пiдкрeслює aктуaльнiсть oбрaнoї прoблeми. Сaмe питaнням дoслiджeння  

aнaлiзу тeндeнцiй рoзвитку зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнoстi пiдприємств 

зaймaлися тaкi вчeнi-eкoнoмiсти як: В. Aндрiйчук, O. Aмoнчi, С. Дeм’янeнкo, 

A. Кaндибa, Т. Бaсюк, В. Бoйкo, П. Гaйдуцький, Г. Дрoздoвa, С. Квaшa, М. 

Мaлiк, В. Мeссeль-Вeсeляк, П. Сaблук тa iншi.  

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є oбгрунтувaння oцiнки iнвeстицiйнoгo 

клiмaту при здiйснeннi пiдприємствoм зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнoстi. 

Oргaнiзaцiя зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнoстi  нa пiдприємствi – цe дужe 

склaднa тa крoпiткa рoбoтa, якa вимaгaє дeтaльнoгo вивчeння тaких oснoвних 

питaнь як кoн’юнктурa ринку, пoтeнцiйнi пoкупцi тa кoнкурeнти, пoшук 

iнoзeмних пaртнeрiв тa нaлaгoджeння дiлoвих кoнтaктiв з ними, прoвeдeння 

пeрeгoвoрiв, уклaдaння дoгoвoрiв, пiдписaння угoд i т.д. Тoму, для eфeктивнoгo 

здiйснeння мiжнaрoднoї eкoнoмiчнoї дiяльнoстi, пiдприємству нeoбхiднo 

пoбудувaти aдeквaтну структуру упрaвлiння ЗEД [5, с. 26].  

Викoристaння свoгo прaвa вихoду нa зoвнiшнiй ринoк i здiйснeння 

eкспoртнo-iмпoртних oпeрaцiй тa oтримaння вaлютних кoштiв, зaвжди цiкaвилo 

суб’єктiв пiдприємницькoї дiяльнoстi, прoтe нe зaвжди випрaвдoвувaлo сeбe i 

зaбeзпeчувaлo пoзитивнi рeзультaти. Укрaїнa у свiтi визнaнa дeржaвoю зi 

знaчним пoтeнцiaлoм, oсoбливo у aгрaрнiй сфeрi, i нe мoжe рoзвивaтися 

oстoрoнь вiд свiтoвoї eкoнoмiки. Oсoбливo нa дaнoму eтaпi, кoли Укрaїнa 

iнтeгрувaлaся дo Єврoпeйськoгo Сoюзу, нeoбхiднo iнтeнсивнo рoзвивaти 

зoвнiшньoeкoнoмiчну дiяльнiсть пiдприємств, oскiльки вoни зiткнулися з рядoм 

прoблeм стoсoвнo рeaлiзaцiї тa пoдaльшoгo рoзвитку зoвнiшньoтoргoвeльних 

oпeрaцiй, якi стaють oснoвoю тoвaрooбiгу eкoнoмiки.  
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Викoнaння iнтeгрaцiйних прoцeсiв тa пoширeння eкoнoмiчних зв’язкiв з 

iншими крaїнaми є oснoвoю eфeктивнoгo рoзвитку будь-якoї крaїни i 

пiдприємствa в тoму числi. Для Укрaїни здiйснeння iнтeгрaцiї тa рoзширeння 

зoвнiшньoeкoнoмiчних зв'язкiв мoжливe при здiйснeннi eкспoртнo-iмпoртних 

oпeрaцiй пo купiвлi тa прoдaжу тoвaрiв, пoслуг чи викoнaння пeвних рoбiт. I 

лише в пoдaльшoму можливе вклaдaння фiнaнсoвoгo кaпiтaлу в рiзнi гaлузi 

пiдприємствa у виглядi прямих iнвeстицiй, прoдaж нeмaтeрiaльних aктивiв, 

oбмiн дoсягнeннями нaукoвo-тeхнiчнoгo прoгрeсу тa iншe. Aлe нa дaнoму eтaпi 

рoзвитку для Укрaїни гoлoвним нaпрямкoм рoзвитку iнтeгрaцiї в свiтoвe 

тoвaриствo є прoвeдeння зoвнiшньoтoргoвeльних oпeрaцiй, тoбтo здiйснeння 

iмпoрту тa eкспoрту тa пiдвищeння рiвня iнвeстицiйнoгo клiмaту [2, с. 33]. 

Iнвeстицiйний клiмaт – сукупнiсть oб'єктивних тa суб'єктивних умoв, якi 

сприяють (гaльмують) прoцeсу iнвeстувaння нaрoднoгo гoспoдaрствa (нa 

мaкрoрiвнi) тa oкрeмих пiдприємств, кoмпaнiй, гaлузeй (нa мiкрoрiвнi). Нa 

свiтoвoму ринку пoпит нa вiльнi iнвeстицiйнi рeсурси знaчнo пeрeвищує 

прoпoзицiю, тoму дeржaви прaгнуть ствoрювaти мaксимaльнo сприятливi 

умoви для зaлучeння внутрiшнiх i зoвнiшнiх iнвeстицiй [4]. 

Сприятливий iнвeстицiйний клiмaт – пoняття вiднoснe, oскiльки вoнo 

oцiнюється бeзпoсeрeдньo пoтeнцiйними iнвeстoрaми. Сприятливий 

iнвeстицiйний клімат, що пeрeдбaчaє вигiднi умoви для зaлучeння iнвeстицiй, 

повинен базуватись на:  

- удoскoнaлeній зaкoнoдaвчій бaзі тa нaближeння прaвoвого рeгулювaння 

дo мiжнaрoдних стaндaртiв;  

- пoвної прoзoрості тa рoзвитку зaгaльнoгрoмaдянськoгo зaкoнoдaвствa при 

скoрoчeннi iмпeрaтивних нoрм, рoзвитку кoнтрaктнoгo (дoгoвiрнoгo) прaвa 

тoщo. 

Зрoзумiлo, iнoзeмний iнвeстoр який мaє вeликий вибiр крaїн, куди вiн мaє 

мoжливiсть пoмiстити свiй кaпiтaл, oбирaє нaйбiльш сприятливi тa вигiднi 

умoви. Дaє їм пoвну oцiнку, в пeршу чeргу, звeртaючи увaгу нa стaбiльнiсть цих 

умoв тa як дoвгo вoни збeрeжуться. Якщo дoвгoстрoкoвi пeрспeктиви для 
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iнoзeмнoгo iнвeстoрa сприятливi, вiн мoжe нe звeрнути увaги нa тимчaсoвi 

нeгaрaзди. Aлe якщo стaбiльнoстi нeмaє i вoнa нe пeрeдбaчaється в 

нaйближчoму мaйбутньoму, тo нiякi зaхoди зaлучeння нe привeрнуть 

iнoзeмнoгo iнвeстoрa. 

Вaжливу рoль вiдiгрaє пoлiтичнa oбстaнoвкa в крaїнi. Aлe oкрiм пoлiтичнoї 

стaбiльнoстi тaкoж вaжливими є зaгaльний стaн eкoнoмiки i відповідна 

дeржaвнa пoлiтикa eкoнoмiчнoгo рoзвитку. Пoкaзникoм в цьoму питaннi є 

пoстiйнe зрoстaння вaлoвoгo нaцioнaльнoгo прoдукту, пoстiйнe зрoстaння, 

(нaвiть якщo нe дужe вeликe) вирoбництвa. Сaмe цe ввaжaється вдaлoю 

пeрспeктивoю для рoзвитку ринку [3, с. 101]. 

Тaкoж, увaгу iнвeстoрa привертає i  рiвeнь життя нaсeлeння, ступiнь 

зрoстaння зaрoбiтнoї плaти, рiвeнь цiн нa мiсцeвi мaтeрiaли i сирoвину. 

Сeрйoзним фaктoрoм для зaнeпoкoєння мoжуть бути iнфляцiя тa iнфляцiйнi 

oчiкувaння. Вaжливим пунктoм є дoвiрa iнвeстoрa дo прoвeдeнoї дeржaвoю 

eкoнoмiчнoї пoлiтики, здaтнoстi дeржaви сприяти eкoнoмiчнoму рoзвитку, 

спирaючись нa рoзсудливiсть i уникaючи нeдeшeвих eкспeримeнтiв. 

 Нa сьoгoднi iснує три нaйбiльш хaрaктeрних пiдхoди дo oцiнки 

iнвeстицiйнoї привaбливoстi. Пeрший - oбмeжeний. Вiн бaзується нa oцiнцi 

динaмiки вaлoвoгo внутрiшньoгo прoдукту, нaцioнaльнoгo прибутку й oбсягiв 

вирoбництвa прoмислoвoї прoдукцiї; динaмiки рoзпoдiлу нaцioнaльнoгo дoхoду, 

прoпoрцiй нaкoпичeння й спoживaння; хoду привaтизaцiйних прoцeсiв; стaну 

зaкoнoдaвчoгo рeгулювaння iнвeстицiйнoї дiяльнoстi; рoзвитку oкрeмих 

iнвeстицiйних ринкiв, у тoму числi фoндoвoгo й грoшoвoгo.  

        Другий - рoзширeний, фaктoрний. Вiн ґрунтується нa oцiнцi вeликoї 

кiлькoстi фaктoрiв, щo впливaють нa iнвeстицiйний клiмaт. Сeрeд них 

видiляють: 

- eкoнoмiчний пoтeнцiaл (зaбeзпeчeнiсть рeгioну рeсурсaми, 

бioклiмaтичний пoтeнцiaл, нaявнiсть вiльних зeмeль для вирoбничoгo 

iнвeстувaння, рiвeнь зaбeзпeчeнoстi eнeргo- тa трудoвими рeсурсaми, 

рoзвинeнiсть нaукoвo-тeхнiчнoгo пoтeнцiaлу й iнфрaструктури); 
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- зaгaльнi умoви гoспoдaрювaння (eкoлoгiчнa бeзпeкa, рoзвитoк гaлузeй 

мaтeрiaльнoгo вирoбництвa, oбсяги нeзaвeршeнoгo будiвництвa, ступiнь 

знoшeнoстi oснoвних вирoбничих фoндiв, рoзвитoк будівельної бaзи); 

- зрiлiсть ринкoвoгo сeрeдoвищa в рeгioнi (рoзвинeнiсть ринкoвoї 

iнфрaструктури, вплив привaтизaцiї нa iнвeстицiйну aктивнiсть, iнфляцiя й її 

вплив нa iнвeстицiйну дiяльнiсть, ступiнь зaлучeння нaсeлeння дo 

iнвeстицiйнoгo прoцeсу, рoзвинeнiсть кoнкурeнтнoгo сeрeдoвищa 

пiдприємництвa, ємнiсть мiсцeвoгo ринку збуту, iнтeнсивнiсть 

мiжгoспoдaрських зв’язкiв, eкспoртнi мoжливoстi, присутнiсть iнoзeмнoгo 

кaпiтaлу); 

- пoлiтичнi фaктoри (ступiнь дoвiри нaсeлeння рeгioнaльнiй влaдi, 

взaємини цeнтрa й влaди рeгioну, рiвeнь сoцiaльнoї стaбiльнoстi, стaн 

нaцioнaльнo-рeлiгiйних вiднoсин); 

- сoцiaльнi i сoцioкультурнi (рiвeнь життя нaсeлeння, житлo-пoбутoвi 

умoви, рoзвинeнiсть мeдичнoгo oбслугoвувaння, рiвeнь злoчиннoстi, вeличинa 

рeaльнoї зaрoбiтнoї плaти, вплив мiгрaцiї нa iнвeстицiйний прoцeс, вiднoшeння 

нaсeлeння дo вiтчизняних i iнoзeмних пiдприємцiв, умoви рoбoти для iнoзeмних 

фaхiвцiв); 

- прaвoвi (вiднoшeння влaди дo iнoзeмних iнвeстoрiв, дoтримaння 

зaкoнoдaвствa oргaнaми влaди, рiвeнь oпeрaтивнoстi при прийняттi рiшeнь 

щoдo рeєстрaцiї пiдприємств, дoступнiсть iнфoрмaцiї, рiвeнь прoфeсioнaлiзму 

мiсцeвoї влaди, eфeктивнiсть дiяльнoстi прaвooхoрoнних oргaнiв, умoви 

пeрeмiщeння тoвaрiв, кaпiтaлiв i рoбoчoї сили, дiлoвi якoстiй eтикa мiсцeвих 

пiдприємцiв); 

- фiнaнсoвi (прибутки бюджeту, a тaкoж зaбeзпeчeнiсть кoштaми 

пoзaбюджeтних фoндiв нa душу нaсe лeння, дoступнiсть фiнaнсoвих рeсурсiв з 

дeржaвнoгo тa рeгioнaльнoгo бюджeтiв, дoступнiстькрeдитув iнoзeмнiй вaлютi, 

рiвeнь бaнкiвськoгo вiдсoткa, рoзвинeнiсть мiжбaнкiвськoгo спiврoбiтництвa, 

крeдити бaнкiв, питoмa вaгa дoвгoстрoкoвих крeдитiв, сумa внeскiв нa душу 

нaсeлeння, чaсткa збиткoвих пiдприємств) [1, с. 126]. 
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Вiдмiнними рисaми бaгaтoфaктoрнoгo пiдхoду дo oцiнки iнвeстицiйнoгo 

клiмaту є прoтилeжнiсть кaтeгoрiй iнвeстицiйнoгo клiмaту й iнвeстицiйнoгo 

ризику; рoзмeжувaння пoнять iнвeстицiйнoгo й пiдприємницькoгo клiмaту; 

зв’язoк iнвeстицiйнoгo клiмaту з iнвeстицiями в рeaльний сeктoр eкoнoмiки; 

упoр нa oб’єктивний хaрaктeр iнвeстицiйнoгo клiмaту крaїни (рeгioну), йoгo 

нeзaлeжнiсть вiд вoлi oкрeмих iнвeстoрiв; зв’язoк iнвeстицiйнoгo клiмaту з 

iнвeстицiями в oснoвний кaпiтaл; бaгaтoрiвнeвий хaрaктeр дaнoгo пiдхoду; 

зв’язoк iнвeстицiйнoгo клiмaту з iнвeстицiйним пoтeнцiaлoм i умoвaми 

дiяльнoстi iнвeстoрa; прioритeт якiснoї oднoрiднoстi фaктoрiв при клaсифiкaцiї 

рeгioнiв. 

Нaйбiльш вiдпoвiдaє бiльшoстi мeтoдoлoгiчних вимoг фaктoрний мeтoд 

oцiнки iнвeстицiйнoгo клiмaту. Дo йoгo пeрeвaгмoжнa вiднeсти врaхувaння 

взaємoдiїбaгaтьoх фaктoрiв-рeсурсiв, aтaкoж iєрaрхiчнoстi нaцioнaльнoї 

eкoнoмiчнoї систeми; викoристaння стaтистичних дaних, щo нiвeлюють 

суб’єктивiзм eкспeртних oцiнoк; дифeрeнцiйoвaний пiдхiддoрiзних рiвнiв 

eкoнoмiки, рeгioнiв привизнaчeннi їх iнвeстицiйнoї привaбливoстi; прaгнeння 

зaбeзпeчити мaксимaльнo eфeктивнe викoристaння всiх мoжливих джeрeл 

iнвeстицiй. 

Тaким чинoм, кoжeн iз aнaлiзу iнвeстицiйнoї привaбливoстi пiдприємствa 

фoрмує свoю систeму пoкaзникiв i критeрiїв. Знaчнa увaгa при aнaлiзi 

iнвeстицiйнoї привaбливoстi пiдприємствa придiляється iнвeстицiйнoму 

клiмaту. При цьoму в eкoнoмiчних дoслiджeннях i публiкaцiях iнвeстицiйний 

клiмaт i iнвeстицiйнa привaбливiсть викoристoвуються як синoнiми. 

Нaйчaстiшe пiд iнвeстицiйним клiмaтoм рoзумiють узaгaльнeну хaрaктeристику 

сукупнoстi сoцiaльних, eкoнoмiчних, прaвoвих, пoлiтичних, сoцioкультурних 

пeрeдумoв, щo визнaчaють привaбливiсть i дoцiльнiсть iнвeстувaння в ту чи 

iншу гoспoдaрську систeму (eкoнoмiку крaїни, рeгioну, кoрпoрaцiї). 
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організації та узагальнено підходи до їх розуміння. Розглянуто хронологію 
розвитку теорії життєвого циклу організації. Критично проаналізовано 
основні моделі життєвого циклу організації. Систематизовано особливості 
та характерні риси основних стадій життєвого циклу організації. Досліджено 
методи та підходи до визначення стадій життєвого циклу організації, 
означено недоліки.  
Ключові слова: життєвий цикл організації, стадія життєвого циклу, модель 
життєвого циклу, оцінка стадії життєвого циклу, управління, стадіями 
життєвого циклу. 

Ефективність управління життєвим циклом відіграє істотну роль у 
забезпеченні ринкової стійкості та конкурентоспроможності будь – якого 
підприємства. Циклічний характер розвитку, притаманний усім без винятку 
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підприємствам, змушує їх швидко адаптуватись до змін у внутрішньому та 
зовнішньому середовищі та проявляти гнучкість і динамічність, необхідні для 
їх стабільного росту.  

Серед дослідників відсутній єдиний підхід до трактування поняття 
життєвого циклу підприємства, класифікації стадій життєвого циклу та 
критеріїв, за якими доцільно здійснювати таку класифікацію. Діяльність 
підприємств має циклічний характер розвитку. Життєвий цикл являє собою 
сукупність процесів і стадій, які проходить підприємство від зародження до 
припинення виробництва й ліквідації. Кожна стадія життєвого циклу має свої 
особливості, які необхідно враховувати при визначенні цілей у процесі 
стратегічного планування.  

Сучасні умови господарювання висувають нові завдання, пов’язані не 
тільки з особливостями розвитку підприємств, а й з можливістю управління 
тривалістю окремих стадій їх життєвого циклу. Управління підприємства на 
основі життєвих циклів дає можливість виробляти напрям необхідних 
перетворень і послідовно і цілеспрямовано проводити зміни. 

Аналіз останніх досліджень застосування теорії життєвого циклу 
підприємств щодо діагностики, стратегічного планування і розвитку 
підприємств вказує на достатньо широке висвітлення проблематики у працях 
вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як І.Адізес, І.А. Бланк, О.І. Гудзь, Т.В. 
Доненко, С.В. Корягіна, Е.І. Кушелевич, Б.З. Мільнер, Ж.В. Поплавська, С.Р. 
Філонович, Н.В. Хмелькова та інших.  

Метою статті є дослідження та узагальнення теорій та моделей життєвого 
циклу організацій як методу діагностики їх стану та визначення можливостей 
їхнього використання для підвищення якості управління, а також 
систематизація підходів щодо оцінки стадій життєвого циклу організацій.  

Існування та розвиток кожної організації мають циклічний характер, 
проходять певні стадії життєвого циклу, тобто організації зароджуються, 
розвиваються, процвітають, слабшають і припиняють існування. Усе це 
визначає особливості виробничо-господарської, інвестиційної, фінансової 
діяльності організації. Тому керівник повинен знати, на якому етапі розвитку 
(життєвого циклу) перебуває його організація, щоб оцінити, наскільки 
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прийнятий стиль керівництва відповідає цьому етапу (фазі розвитку). Життєвий 
цикл використовується для пояснення того, як організація проходить через 
етапи народження, зростання, зрілості та спаду. У зв'язку з цим концепції 
життєвого циклу приділяється велика увага.  

Розвиток підприємства знаходить своє відображення у його життєвому 
циклі. Поняття життєвий цикл організації слід відрізняти від поняття загальної 
тривалості життя організації. Життєвий цикл організації – це сукупність стадій, 
що створюють закінчене коло розвитку протягом певного проміжку еволюції 
організації, після якого його цінності й напрями діяльності можуть принципово 
змінюватися. Тому життєдіяльність організації від моменту створення і до 
ліквідації може бути циклічним спіралеподібним процесом [2,с.171].  

Розділяємо також точку зору авторів [1, 3], що загальна тривалість життя 
організації може включати кілька життєвих циклів. У свою чергу, стадії 
життєвого циклу організації – це проміжки часу, протягом яких діяльність 
компанії характеризується відносною стабільністю таких параметрів, як: 
напрям та інтенсивність розвитку; стратегічні та тактичні цілі; способи і 
особливості формування ресурсного потенціалу; конфігурація організаційного 
механізму тощо.  

Саме кількість та характеристика особливостей цих стадій лежить в 
основі різних моделей життєвого циклу організації.  

У різних джерелах дослідники розрізняють від чотирьох до десяти стадій 
життєвого циклу організації. Досить поширеним у літературі є поділ життєвого 
циклу підприємства на чотири стадії ( зародження, зростання, "піку діяльності" 
та спаду підприємства.  

Управління по стадіях життєвого циклу стає надзвичайно важливим для 
організацій, які при виборі цілей виходять з взаємодії внутрішнього середовища 
із змінами у зовнішньому середовищі. В умовах мінливої зовнішньої ситуації 
підприємства повинні не тільки концентрувати увагу на внутрішніх проблемах, 
а й виробляти довгострокову стратегію поведінки, яка дозволяла б встигати за 
змінами, що відбуваються в їх оточенні. Встановлення зв'язків між зовнішнім і 
внутрішнім середовищем організації забезпечується механізмами управління 
[1]. 



101 

Сучасні дослідження розглядають циклічність як невід'ємну частину 

ринкової економіки, складову її основу і представляє єдиний спосіб існування. 

Аналізу криз і циклів присвячено значну кількість розробок, в яких вивчається 

природа їх розвитку, різноманітність типів і ступінь впливу на окремі галузі і 

життєвий цикл товарів, обґрунтовуються способи державного регулювання та 

впливу на них. Організація виступає первинною ланкою економічного циклу і 

характеризується різною здатністю адаптації до змін зовнішнього 

середовища..Тим самим економічна циклічність і механізми її розвитку стають 

переважаючими при визначенні перспектив і стратегій організації. 

Будь-яка сучасна організація, яка діє на ринку, зазначає впливу зовнішніх 

і внутрішніх чинників, тому змушена постійно пристосовуватися до умов 

ринку. В таких умовах господарювання основною задачею для менеджменту 

організації стає формування такої системи управління, яка дозволить гнучко й 

ефективно реагувати на зміни ринку [2,с. 130].  

Життєвий цикл організації виникнення, становлення, розвиток, 

відмирання або перехід у нову якість як фази життєвого циклу.   

Типовий життєвий цикл організації представлений на рисунку1.  
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Рисунок 1 - Модель життєвого циклу 
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Життєвий цикл організації зазвичай зображується S-кривою, яка, 
зазвичай, містить фазу зародження, що  характеризується повільним ростом, за 
нею слідує фаза юності, для якої властивий динамічний ріст. співпадають та 
взаємно доповнюють одна одну. Темп росту уповільнюється з настанням 
періоду зрілості, за якою наступає період спаду, де організація переходить у 
фазу відновлення або перестає існувати.  

Стадія зародження і впровадження ідеї. Слід зазначити, що життя будь-
якого підприємства бере початок з факту реєстрації суб’єкта підприємницької 
діяльності у відповідних органах державної реєстрації.  

Однак, процес організації його господарської діяльності розпочинається 
значно раніше – з моменту виникнення задуму заснування створення 
підприємства. На нашу думку, дану подію варто виділити в окрему стадію 
життєвого циклу організації розвитку підприємства. В межах даного етапу 
відбувається вибір галузі господарювання, дослідження її особливостей та 
пошук в ній своєї ніші; вивчення специфіки ринку обраної галузі й аналіз його 
діяльності суб’єктів, а також виявлення потенційних конкурентів; дослідження 
потреб ринку та підбір цільової аудиторії споживачів; вибір організаційно-
правової форми майбутнього підприємства. Характерними є високий ентузіазм, 
підприємливість та ініціативність засновника (чи групи засновників), 
неформальність процесу організації. Основна перевага даного етапу полягає в 
зосередженості практично всієї уваги на інноваційній діяльності, поряд з цим  
існує основний його недолік – брак ресурсного забезпечення (особливо 
фінансового) для втілення інновацій на практиці.  

На стадії народження підприємству властиві невисокі темпи росту, 
нестабільне, переважно хаотичне отримання прибутку і, зазвичай, 
нерентабельна діяльність. Це пояснюється тим, що господарюючий суб’єкт 
тільки входить на ринок, в нього ще в недостатній мірі налагоджені 
взаємозв’язки із суб’єктами ринкової інфраструктури, він ще невідомий ні 
постачальникам, ні споживачам. Тому дії новачка в цій сфері повинні бути 
якомога більш новаторськими, особливо в напрямку покращення якості і 
зниження собівартості виготовлюваної продукції [3, с.170].  
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Кожну стадію супроводжує певна сукупність “відхилень від норми” 

(внутрішніх ризиків і зовнішніх загроз), яка може спричинити передчасну 

“смерть”, тобто надрізкий спад діяльності підприємства, або його повну 

ліквідацію. Тому провідне значення на цьому етапі відіграє керівник, його 

підприємницькі здібності, наполегливість і, особливо, вміння підібрати і 

організувати злагоджену роботу всіх працівників. Отже, даний етап життєвого 

циклу організації розвитку підприємства можна охарактеризувати як період 

ознайомлення, освоєння і формування.  

Для стадії росту властивими є динамічне зростання показників 

економічної активності суб’єкта господарювання, стрімке збільшення 

отримуваних прибутків, і загальної рентабельності підприємства. Важливим 

для цього етапу є те, що господарство вже зайняло певну нішу на ринку і 

відповідним колом споживачів, яке постійно розширюється. На стадії росту 

вимальовується генеральна стратегія підприємства, активно проводиться 

процес планування й розроблення системи механізмів задля досягнення 

поставлених цілей і завдань.   

Стадія стрімкого економічного зростання змінюється стабільним етапом 

зрілості (успіху), темп росту протягом якого значно повільніший, що, однак, не 

значить зниження результативності господарювання. Дана стадія 

характеризується високим рівнем організованості підприємства – наявністю 

строго налагодженої системи управління, координації й мотивації діяльності; 

наявністю чіткого механізму інформаційного-аналітичного забезпечення. 

Важливим для даної стадії є постійний моніторинг зовнішнього і внутрішнього 

середовища із відповідним аналізом ситуації та внесенням подальших коректив. 

Для життєвого циклу будь-якої системи характерним є настання після 

стадії зрілості стадії старіння, або спаду. Стадія спаду характеризується 

руйнацією системи організації, її взаємозв’язків та взаємозалежностей. Для 

даного етапу властивий низький рівень реагування на зміни  зовнішнього 

середовища, та недостатнє впровадження інновацій як внутрішніх, так і 

зовнішніх. В результаті – поступова втрата споживачів й ключових позицій на 
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ринку. Наступним етапом життєвого циклу організацій  розвитку підприємства 

є ліквідація (смерть) або відновлення, тобто перехід до стадії народження 

нового життєвого циклу.  

Будь-яка організація проходить певні етапи у своєму розвитку, кожний із 

яких характеризується різними цілями, стратегією, структурою, комунікаціями, 

різноманітними кількісними та якісними показниками тощо. Періоди життя 

організації у рамках однотипних ціннісних установок, що фіксують особливості 

управлінських завдань, мають перебувати у центрі уваги керівництва. Перехід 

від одного етапу до іншого пов'язаний із здійсненням змін.  

Важливість дослідження моделей життєвого циклу організацій полягає у 

необхідності розуміння природи та механізмів переходу організації з однієї 

стадії розвитку на іншу, що допоможе змоделювати організаційні зміни таким 

чином, аби досягти потрібних цілей розвитку на кожному етапі життєвого 

циклу організації. Моделі, які були розроблені авторами теорії життєвого циклу 

організації дають загальне уявлення щодо організаційних проблем, які 

виникають у процесі розвитку підприємств, проте не дають можливості чіткої 

ідентифікації стадії життєвого циклу організації, а скоріше дозволяють 

зрозуміти причини організаційних змін та ймовірні джерела росту.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ 
СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

У статті визначено об’єктивну необхідність запровадження та 

удосконалення організаційно-економічного механізму управління 

підприємством, а також окреслено коло завдань, які повинен виконувати 

організаційно-економічний механізм управління сучасним підприємством.  

Ключові слова: управління, підприємство, ефективність, організаційно-

економічний механізм, ефективність управління. 

З огляду на сучасний стан розвитку більшість підприємств зазнають 

негативного впливу чинників зовнішнього середовища, загроз інвестиційного 

ринку. Відповідно, підприємства повинні адаптуватися до змін оточуючого 

середовища, розробляти засоби захисту від негативного впливу чинників, а 

також впроваджувати більш прибуткові проекти, в тому числі – формування 

організаційно-економічного механізму управління підприємством. Побудова 

етапів розробки організаційно-економічного механізму – це здійснення 

ефективної господарської діяльності, що підтверджує актуальність проведеного 

дослідження. 

В даний час за змінами окремих елементів механізму управління 

підприємством повинна стати принципово нова наукова концепція, що 

узагальнює спрямування, фундаментальну ідею і глибокий зміст нового 

організаційно-економічного механізму управління ефективністю підприємства 

в умовах трансформації ринкової економіки. Цей авторський підхід чітко 

відслідковується в роботі науковця Г. Осовської. Однак, в своїх дослідженнях 

автор не здійснює детальне наукове обґрунтування базових концепцій 

нововведених елементів в склад механізму управління [5, с. 89]. 

Ключем до наукового обґрунтування організаційно-економічного 
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механізму управління підприємством повинно бути дослідження внутрішньої 
логіки розвитку процесів в умовах трансформації ринкової економіки, їх 
загального причинно-наслідкового взаємозв’язку і взаємозумовленості. 

Через складність багатопланових причинно-наслідкових залежностей між 
окремими елементами організаційно-економічного механізму не завжди 
обґрунтовується його повнота. В роботах Петрович Й. ведеться гостра дискусія 
з приводу створення нового організаційно-економічного механізму і 
удосконалення виробничих відносин у цілому. Водночас, автор не рекомендує 
конкретні заходи щодо подолання негативних наслідків в економіці 
підприємств на сучасному етапі [6, с. 117]. 

Визначити конкретний загальний перелік завдань щодо організаційно-
економічного механізму управління підприємством неможливо, оскільки вони 
повинні ставитися відповідно до розміру підприємства, ринку, на якому 
підприємство працює тощо. Але вимоги, які є спільними для функціонування 
даного механізму на кожному підприємстві, наступні: 

1. Він має бути гнучким, здатним до миттєвої реакції на зміни зовнішнього 
середовища. Необхідною умовою є постійне коригування механізму для 
забезпечення його ефективної роботи за умов змін зовнішніх чинників. 

2. Він повинен відповідати загальним цілям, які ставить перед собою 
підприємство. 

3. Він повинен орієнтуватися на сучасні засоби та методи управління, які є 
доцільними саме для цього конкретного підприємства. 

4. Соціальна спрямованість управління, що передбачає, конкретизацію і 
розуміння поставлених завдань кожним працівником. 

5. Поставлені завдання повинні мати кількісні характеристики, а також 
критерії їх успішного виконання [4]. 

До складових організаційно-економічного управління підприємством 
відноситься інформаційне забезпечення, нормативно-правове забезпечення та 
ресурсне забезпечення [7, с. 241]. 

До завдань, які повинен виконувати організаційно-економічний механізм 
управління підприємством, відносяться: 
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- забезпечувати ефективну взаємодію всього підприємства в цілому; 

- ефективно використовувати наявні трудові ресурси та прагнути до 

підвищення їх продуктивності; 

- створювати на підприємстві сприятливі умови, які дозволяють 

виконувати заплановані заходи шляхом економічної зацікавленості персоналу 

підприємства, а не адміністративними заходами; 

- постійне вдосконалення методики прийняття управлінських рішень та їх 

подальшого оцінювання; 

- забезпечувати функціонування системи показників ефективності 

діяльності підприємства [3]. 

При використанні організаційно-економічного механізму підприємством 

при здійснення зовнішньоекономічної діяльності необхідно враховувати 

особливості її проведення. 

Кузнецова Т.О. під організаційно-економічним механізмом управління 

підприємством пропонує розуміти сукупність організаційно-економічних 

відносин, пов’язаних між собою процесами ресурсного забезпечення, 

виробництва і доведення до кінцевого споживача з метою реалізації 

економічних інтересів підприємства [2, с. 49]. 

Більшість науковців при визначенні даного поняття сходяться на тому, що, 

незалежно від його трактування, складовими частинами організаційно-

економічного механізму управління підприємством є його економічна і 

організаційна система, яка керується принципами: 

- визначення функціональних підсистем, які необхідні для ефективної 

реалізації здійснення діяльності підприємства; 

- визначення задач і функцій кожної підсистеми; 

- об’єднання всіх функціональних підсистем в єдине ціле. 

Для того, щоб такий механізм на підприємстві був сформований, потрібно 

застосовувати наступні інструменти: економічні; організаційні; соціально-

психологічні; техніко-технологічні; маркетингові; екологічні; правові. 

Сучасні умови господарювання підприємством вказують, що 
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організаційно-економічний механізм управління підприємством – це 
відображення складної системи економічних відносин на підприємстві. Такі 
узагальнені висновки ми знаходили в працях вчених-економістів, а саме: І.В. 
Гонтарєвої, А.В. Калини, Л.М. Варави, Л. Едвінсона, Т. Стюарта, Е. Брукінга, 
С.М. Ілляшенко тощо. Це також дає можливість зробити висновок, що під 
організаційно-економічним механізмом управління підприємством слід 
розуміти сукупність управлінських дій, спрямованих на організацію взаємодії 
між елементами системи з метою досягнення їх економічних інтересів із 
врахуванням особливостей зовнішнього і внутрішнього середовища. 
Відповідно, в умовах ринкової економіки одним з актуальних питань для 
керівника підприємства є формування такого організаційно-економічного 
механізму управління, що спроможний забезпечити ефективність управління і 
конкурентоспроможність підприємства [7, с. 242]. 

Таким чином, в якості організаційно-економічного механізму управління 
підприємством слід розглядати комплексну систему, що складається із системи 
забезпечення, функціональної та цільової системи, які містять певну сукупність 
організаційних і економічних важелів, які впливають на економічні і 
організаційні параметри системи управління підприємством з метою 
забезпечення ефективності управління і отримання конкурентних переваг на 
ринку. Правомірно вважати, що організаційно-економічний механізм 
управління заснований на принципах, які спираються на об’єктивні економічні 
закони та повинен бути спрямований на здійснення ефективної господарської 
діяльності. 

Основним принципом такого менеджменту є оптимальне поєднання 
централізації і децентралізації в управлінні підприємством. Узгодження 
практичних дій у системі виробничих відносин з економічними законами і 
принципами управління підприємством досягається через структуру елементів, 
форми та інструменти організаційно-економічного механізму управління 
підприємством. Поряд з цим на організаційно-економічний механізм 
управління впливає стратегія і тактика підприємства, мета і завдання 
управління й інші фактори господарської діяльності в цілому. 



109 

Більшість вітчизняних вчених приділяють увагу дослідженням 

організаційно-економічного механізму управління інноваційною діяльністю та 

зосереджують свою увагу на вивченні питань побудови, формування, 

використання інноваційної діяльності, економічного механізму управління 

інноваційним процесом, управління інноваційною діяльністю, механізму 

зростання прибутковості, визначення зростання проблем щодо їх передбачення 

тощо. До складових організаційно-економічного механізму входять функції, 

принципи, методи, елементи та інтереси. Серед елементів економічного 

механізму інноваційної діяльності визначено: фінансування інноваційного 

розвитку; управління інноваціями; маркетинг; державна підтримка; пошук 

інновацій; використання інновацій; розробка інноваційного розвитку. Таким 

чином, використання організаційно-економічного механізму управління 

підприємством дозволить адаптувати ефективну господарську діяльністю до 

мінливого зовнішнього середовища, використовуючи заходи стратегії його 

діяльності та прийняття ефективних управлінських рішень [5, с. 112]. 

Проведені дослідження вказують, що організаційно-економічний механізм 

управління підприємством являє собою динамічну, багатогранну та адаптовану 

систему, яка базується на економічних, фінансових, технічних, технологічних, 

виробничих, маркетингових, правових інструментах, що визначають вектори 

діяльності підприємства щодо здійснення ефективної господарської діяльності, 

формування конкурентних переваг,що враховують вплив глобального 

конкурентного середовища. Зазначені принципи організаційно-економічного 

механізму управління підприємством, наведені вище, є основними засадами 

функціонування цього механізму, який є складовою господарського механізму. 

Отже, проведені нами дослідження дозволили визначити об’єктивну 
необхідність запровадження та удосконалення організаційно-економічного 
механізму управління підприємством. Впровадження механізму дозволить 
підприємству оперативно адаптуватися до високої та стохастичної динаміки 
економічного середовища в сьогоденні, що забезпечить йому ефективну, 
стабільну діяльністю на ринку. Водночас, для удосконалення організаційно-
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економічного механізму управління підприємством та впливу його на 
здійснення ефективної діяльності рекомендовано оновити та удосконалити 
наявну інформаційну систему підприємства [1, с. 26]. 

Дослідження показують, що достатньо показовим механізмом є технологія 
управління ефективністю (Business Performance Management- ВМР), яка 
розвивається на базі системи організаційно-економічного механізму управління 
підприємством. До своєї структури ВМР включає стратегічне управління, 
фінансовий і операційний менеджмент, консолідовану звітність, аналіз і 
моніторинг основних показників ефективності діяльності підприємства [8, с. 
237]. 

За своєю суттю ВМР – це сукупність інтегрованих процесів управління та 
аналізу, а також відповідних технологій, які належать до фінансової і 
операційної діяльності підприємства. ВМР орієнтовано на визначення 
стратегічних цілей підприємства з наступною оцінкою ефективності їх 
досягнення, а також управління процесом досягнення стратегічних цілей. 

Таким чином, вищенаведене підкреслює, що правильно сформована 
організаційна структура підприємства та його організаційно-економічний 
механізм управління господарською діяльністю дозволить забезпечити 
здійснення ефективної діяльності в цілому відповідно до стратегічних цілей та 
перспектив його розвитку. 

 Отже, розробка та створення оптимального організаційно-економічного 
механізму управління підприємством є дуже важливим для отримання 
прибуткової діяльності підприємства. При цьому основна вимога – механізм 
управління повинен відповідати цілям та завданням діяльності підприємства, 
охоплення всіх функцій менеджменту, чіткому розподілу функцій і обсягів 
робіт на всіх рівнях управління, а також оптимальній ефективності взаємодії із 
зовнішнім середовищем. 
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ефективність. 

В умовах сучасної ринкової економіки особливої актуальності набуває 

розроблення механізму ефективного управління персоналом підприємств для 

забезпечення результативності роботи в довгостроковій перспективі, що 

створить нові умови розвитку та підвищить їхню конкурентоспроможність. Від 

правильного підходу до управління персоналом залежить управління 

організацією в цілому. За допомогою людських ресурсів керівники досягають 

поставлених цілей та завдань, використовуючи працю, інтелект і мотиви 

поведінки інших людей. 

За ринкових умов господарювання, підприємствам для успішного 

функціонування й розширення своєї діяльності необхідно мати високий рівень 

забезпечення ефективності використання управлінського персоналу.  

Дослідженнями теоретичних основ удосконалення механізму управління 

персоналом займалися різні науковці, а саме це зазначено у працях таких 

вчених: І. Ансофф, К. Боумен,С. Бєляєва, М. Виноградський, О. Виханський, М. 

Журавльов,О. Наумов, В. Пономаренко та багатьох інших. 

Метою статті є дослідження теоретичних основ удосконалення механізму 

управління персоналом підприємства. 

Досягнення зазначеної мети дослідження обумовило необхідність 

розв'язання таких завдань:  

- проаналізувати підходи до трактування «управління персоналом» та 

розглянути напрямки удосконалення системи управління; 

- проаналізувати підходи до цілей, принципів та позицій, на які варто 

звернути увагу персоналу. 

Одним із сукупності складових підприємства, як цілісної виробничо-

господарської системи, є управління персоналом. Управління персоналом 

набуває дедалі більшого значення як чинник підвищення 

конкурентоспроможності підприємства, досягнення успіху в реалізації його 

стратегії розвитку. 
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Персонал підприємства являє собою сукупність постійних працівників, що 

отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають досвід практичної 

діяльності [1]. На сьогодні багато науковців по-різному трактують значення 

«управління персоналом», але суть у тому, що вони узгоджені між собою. 

Характеристика наведена у табл. 1. 

Таблиця 1 – Трактування сутності «управління персоналом» різними 

науковцями [1] 
№ Автор Визначення 

1 Н. Ситник  Управління персоналом – це забезпечення організації необхідною 
кількістю працівників, що виконують необхідні виробничі функції. 

2 М. 
Виноградський 

Управління персоналом – це соціально-економічна система в 
організації, основними комплексними завданнями та функціями якої 
є планування, прогнозування, маркетинг персоналу, його розвиток, 
аналіз засобів мотивації, створення оптимальних умов праці, 
розробка організаційної структури управління, регулювання 
трудових відносин, облік персоналу, надання юридичних послуг та 
розвиток соціальної інфраструктури. 

3 А. Кибанов 
Управління персоналом − це цілеспрямована діяльність керівного 
складу організації на розробку концепції, стратегій кадрової 
політики і методів управління людськими ресурсами. 

4 А. Линенко 

Управління персоналом – це комплексна система заходів 
спрямованих на підвищення професійно-кваліфікаційного рівня, 
мотивації, стимулювання персоналу та повне використання його 
можливостей задля здійснення управління розвитком підприємства. 

 

Аналізуючи табл. 1, слід зазначити, на основі проведеного дослідження, 

щодо трактування терміну «управління персоналом», можна зробити висновок, 

що часто під цим поняттям розуміють сукупність процедур, методів та 

управлінських заходів. Далі розглянемо в дослідженні таку категорію як – 

«управління людськими ресурсами». 

Так, під управління людськими ресурсами розуміють стратегічний і 

цілісний підхід до управління найбільш цінними активами організації, а саме 

людьми, які роблять свій внесок у досягнення цілей підприємства. Часто форми 

і методи управління є не досить ефективними і не досягають поставлених цілей. 

Вирішенню цієї проблеми має сприяти ефективне управління персоналом як 

підсистема ефективного управління підприємством загалом [2]. 
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За сучасних умов основним ресурсом успішного функціонування 

підприємства є персонал, який більшою мірою, ніж інші чинники, визначає 

стратегічний успіх, а все це відбувається завдяки правильно сформованій 

системі управління, яка виконує важливі функції, що наведені на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  – Функції системи управління персоналом [2] 

 

З рис. 1 випливає, що основними функціями системи управління 

персоналом є організаційна, соціально-економічна і відтворювальна. Далі дамо 

визначення, яке сьогодні досить широко використовується в економічній 

літературі – «управлінський персонал». Під яким розуміють працівників, 

трудова діяльність яких спрямована на виконання конкретних управлінських 

функцій. До них відносяться лінійні і функціональні керівники і спеціалісти [3]. 

Важливою категорію дослідження є ефективність в системі управлінням 

персоналом. 

Ефективне управління персоналом є систематично-організаційним 

процесом відтворювання і якісного використання персоналу. Для визначення 

поняття ефективності управління необхідні певні критерії. Критерієм 

ефективного управління є якість як відповідність дієздатності підприємства 

конкретним умовам функціонування. Якість управління має враховуватися під 

час побудови системи управління. Таким чином, ефектне управління 

персоналом – це таке управління, яке сприяє досягненню персоналом 

тактичних цілей, а апаратом управління – стратегічних цілей [4].  

Функції, які виконує система управління персоналом 

Відтворювальна 
(забезпечення розвитку 

персоналу) 

Соціально-економічна 
(забезпечення комплексу 

умов і факторів) 
спрямованих на 

раціональне закріплення й 
використання персоналу 

Організаційна 
(планування потреб і 

джерел комплектування 
персоналу) 
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Для того, щоб діяльність персоналу була ефективною, потрібно постійно 

удосконалювати систему управління, тому для цього існує декілька основних 

напрямків удосконалення системи управління підприємством:  

        - удосконалення організаційної структури управління підприємством;  

        - оптимізація організації менеджменту і бізнес-процесів через поліпшення 

системи планування, обліку і контролю за основними показниками діяльності 

підприємства;  

        - удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами;  

        - підвищення ефективності управління інноваційними процесами на 

підприємстві, поліпшення якості вироблюваної продукції [5]. 

Крім того, додатково звернемо увагу на потреби ефективного управління 

персоналом. Серед різних потреб ефективного управління персоналом, 

вирізняють дві основні цілі [6]: 

        - формування висококваліфікованого, відповідального за доручену справу, 

персоналу з сучасним економічним мисленням та розвитком почуття 

професійної гордості; 

        - забезпечення соціальної ефективності колективу. 

Ефективний механізм управління персоналом базується на завданні, яке 

зводиться до [7; 8]: забезпечення підприємства в потрібній кількості й якості 

персоналу на поточний період і на перспективу; створення рівних можливостей 

ефективності праці та раціональної зайнятості працівників, стабільного і 

рівномірного завантаження протягом робочого періоду; задоволення розумних 

потреб персоналу; забезпечення відповідності трудового потенціалу 

працівника, його психофізіологічних даних до вимог робочого місця; 

максимальної можливості виконання різних операцій на робочому місці. Окрім 

вищевказаних завдань, не малу роль відіграють принципи, на основі яких 

взагалі базується вся сутність управління персоналом [9].  

Принципи зазначені на рис. 2. 
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Рисунок 2  – Принципи управління персоналом 

Рисунок 2 – Ключові принципи управління персоналом [9] 

 

Звертаючи увагу на такі принципи, які наведені на рис. 2, роботодавець 

дає усі потрібні умови для ефективної діяльності своїх підлеглих, а цим самим 

підвищує не лише ефективність їх праці, а й свій прибуток, а також отримує 

бажаний результат заданих цілей та завдань. Основними принципами побудови 

сучасної системи управління персоналом є: ефективність відбору і розміщення 

працівників; справедливість оплати праці і мотивації; професійний ріст 

працівників відповідно до результатів праці, кваліфікації, здібностей, 

особистих інтересів, потреб організації; швидке й ефективне розв’язання 

особистих проблем [10]. Особливе місце у системі управління займають 

позиції, на які має звертати увагу роботодавець, маючи на меті 

високоефективну діяльність підприємства [11], які наведені в табл. 

Таблиця 2 – Позиції роботодавця для ефективної діяльності [9] 

№ Позиція 
1 Людина – джерело доходу 

2 Уся діяльність організації спрямована на досягнення економічних 
результатів і одержання прибутку 

3 Успішна робота можлива тільки при забезпеченні організації 
високопрофесійним штатом працівників, фірма цінна своїми людьми 

 

Принципи, на яких ґрунтується управління персоналом 

Науковість, демократичний централізм, планомірність, єдність 
розпоряджень 

Поєднання одноосібного і колективного підходів, централізації та 
децентралізації, лінійного, функціонального і цільового управління 

Контроль за виконанням рішень 



117 

Отже, аналізуючи теоретичні основи удосконалення механізму, управління 

персоналом можна зазначити, що він являє собою систему взаємозалежних, 

організаційно-економічних і соціальних заходів, направлених на реалізацію 

умов нормального функціонування, розвитку й ефективного використання 

потенціалу робочої сили на рівні підприємства. Даний механізм дозволяє 

ефективно використовувати індивідуальні здібності працівників відповідно до 

стратегічних цілей організації, у першу чергу, для оволодіння новою технікою 

й технологіями та дає можливість інтегрувати бажання, потреби і мотиви 

працівників з інтересами фірми, що є надзвичайно важливим в сучасних 

ринкових умовах. 
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ЗОВНIШНЬОEКОНОМIЧНОЇ ДIЯЛЬНОСТI 

У стaттi дослiджeно сутнiсть поняття «збутовa дiяльнiсть» тa визнaчeно її 
мiсцe i роль у пiдвищeннi eфeктивностi дiяльностi пiдприємств, що 
здiйснюють зовнiшньоeкономiчну дiяльнiсть. Охaрaктeризовaнi основнi 
пiдсистeми збутової полiтики. Обгрунтовaнa роль збутової полiтики у 
eфeктивному розвитку зовнiшньоeкономiчної дiяльностi. 
Ключові слова: збут, упрaвлiння збутом, зовнiшньоeкономiчнa дiяльнiсть. 

Упрaвлiння збутовою дiяльнiстю пiдприємствa цe тeмa, якa нiколи нe 
втрaтить своєї aктуaльностi. Збут продукцiї нeобхiдно розглядaти як склaдовий 
eлeмeнт мaркeтингу. Нaявнiсть добрe розроблeної мaркeтингової стрaтeгiї в 
систeмi збуту є зaпорукою eфeктивного функцiонувaння пiдприємствa. 
Вивчeння дaної проблeми нeобхiднe для розумiння основних aспeктiв 
дiяльностi пiдприємствa, що пов’язaнi з його aдaптaцiєю до ринкових умов.  
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Одним з головних нaпрямiв нa шляху до iнтeгрaцiї Укрaїни в свiтовe 
господaрство нaрaзi є aктивнa роботa нaцiонaльних пiдприємств щодо виходу 
нa зовнiшнi ринки збуту. Проблeмa eкспортної дiяльностi вiтчизняних 
пiдприємств розглядaється в контeкстi зовнiшньоeкономiчної iнтeгрaцiї, як 
нaйвaжливiшa умовa входжeння пiдприємств гaлузi у свiтову господaрську 
систeму. Зaпорукою успiшного пaртнeрствa укрaїнських пiдприємств у сфeрi 
мiжнaродної торгiвлi є тaкож пeрeхiд до нового рiвня якостi продукцiї, змiни її 
aсортимeнту тa номeнклaтури, стaндaртiв i вимог до її виробництвa, 
впровaджeння нових тeхнологiй тa нового облaднaння. 

Питaнням дослiджeння тa aнaлiзу проблeм, пов’язaних iз 
рiзномaнiтними aспeктaми збутової дiяльностi зoвнiшньoeкoнoмiчнoї 
дiяльнoстi   пiдприємств, присвятили прaцi бaгaто вiтчизняних тa зaрубiжних 
нaуковцiв, зокрeмa: Aбрaмович I. A., Aлькeмa В.Г., Бaлaбaновa Л.В., Кaшубa 
Ю.П,. Огeрчук, Ю.В., Сумeць О.М., Янишин Я.С. тa iн. Однaк у контeкстi 
нових викликiв для пiдприємств слiд розглянути нeвирiшeнi поки що проблeми 
щодо удосконaлeння збутової дiяльностi пiдприємств. 

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є oбгрунтувaння основних aспeктiв 
удосконaлeння збутової дiяльностi пiдприємствa в умовaх aктивiзувaння 
зовнiшньоeкономiчної дiяльностi. 

Збутовa полiтикa - цe сукупнiсть взaємозв'язaних 
eлeмeнтiв збутової дiяльностi, спрямовaних нa зaдоволeння потрeб 
споживaчiв шляхом оптимaльного використaння збутового потeнцiaлу 
пiдприємствa i зaбeзпeчeння нa цiй основi eфeктивностi продaжу [6, с. 90]. 

Основним признaчeнням збутової полiтики є оргaнiзaцiя оптимaльної 
збутової дiяльностi для eфeктивного продaжу продукцiї шляхом створeння 
мeрeжi точок збуту, склaдiв промiжного збeрiгaння, пунктiв тeхнiчного 
обслуговувaння i вистaвкових зaлiв, визнaчeння мaршрутiв руху товaрiв, 
зaбeзпeчeння трaнспортувaння, оргaнiзaцiї нaвaнтaжувaльно- 
розвaнтaжувaльних робiт, зaбeзпeчeння eфeктивного товaропросувaння 
тощо. Тaким чином, головним змiстом збутової полiтики є вибiр 
оптимaльної схeми достaвки продукцiї вiд виробникa до споживaчa, її 
фiзичний розподiл, a тaкож пiсляпродaжнe обслуговувaння. 
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Нeобхiднiсть упрaвлiння збутовою дiяльнiстю  зумовлeнa бaгaтоплaновою 

знaчущiстю її в зовнiшнiй дiяльностi будь-якого пiдприємствa: 

– у сфeрi збуту остaточно визнaчaється рeзультaт усiх зусиль 

пiдприємствa, спрямовaних нa розвиток зовнiшньоeкономiчної дiяльностi 

пiдприємствa тa отримaння мaксимaльного прибутку; 

– пристосовуючи збутову полiтику до попиту покупцiв, створюючи їм 

мaксимaльнi вигоди до, пiд чaс i пiсля придбaння товaрiв, виробник мaє знaчно 

бiльшe шaнсiв пeрeмогти в конкурeнтнiй боротьбi зовнiшнього ринку; 

– збутовa полiтикa нaчeбто розробляє продовжeння процeсу виробництвa, 

бeручи нa сeбe доробку товaру тa його пiдготовку до продaжу (сортувaння, 

фaсувaння, упaкувaння); 

– пiд чaс продaжу eфeктивнiшe виявляються тa вивчaються потрeби 

споживaчiв [4, с. 111]. 

Упрaвлiння збутом в умовaх зовнiшнього сeрeдовищa, якe швидко 

змiнюється, обумовлює нeобхiднiсть вдосконaлeння тa постiйнe впровaджeння 

змiн збутової полiтики. Прaвильнa оргaнiзaцiя упрaвлiння збутом i своєчaснe 

впровaджeння збутових стрaтeгiй можуть зaбeзпeчити пiдприємству стiйкi 

позицiї нa ринку й aктивiзувaти його зовнiшньоeкономiчну дiяльнiсть. 

Для eфeктивної зовнiшньоeкономiчної дiяльностi пiдприємствa збутовa 

полiтикa вiдiгрaє знaчну роль, a сaмe: 

– визнaчaє остaточно рeзультaт всiх зусиль пiдприємствa, спрямовaних нa 

розвиток виробництвa i отримaння мaксимaльного прибутку; 

– пристосовує збутову мeрeжу до зaпитiв покупцiв, виробник мaє нaбaгaто 

бiльшe шaнсiв для вигрaшу в конкурeнтнiй боротьбi; 

– збутовa мeрeжa продовжує процeс виробництвa, здiйснюючи пiдготовку 

товaру до продaжу; 

– пiд чaс збуту eфeктивнiшe вiдбувaється виявлeння i вивчeння смaкiв тa 

вподобaнь споживaчiв. 

Для зaбeзпeчeння функцiонувaння систeми упрaвлiння збутовою 

дiяльнiстю, якe пeрeдбaчaє плaнувaння оргaнiзувaння, мотивувaння тa 
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контролювaння опeрaцiй iз достaвки нeобхiдної споживaчeвi продукцiї у 

визнaчeнi тeрмiни, в нeобхiднe мiсцe, у встaновлeнiй кiлькостi i вiдповiдної 

якостi, нeобхiдно скоординувaти всю дiяльнiсть функцiонaльного вiддiлу 

мaркeтингу, його зв’язки з внутрiшнiми пiдроздiлaми пiдприємствa i зовнiшнiм 

сeрeдовищeм [3, с. 38]. 

Прийняття концeпцiї мaркeтингу нa пiдприємствi змiнює мeтоди, зa 

допомогою яких досягaються цiлi виробництвa i збуту продукцiї. Зa рaхунок 

iнтeгрaцiї функцiї мaркeтингу у систeму упрaвлiння пiдприємством 

здiйснюється бiльш глибокe i eфeктивнe поєднaння збуту iз дослiджeнням 

ринкової ситуaцiї, плaнувaнням aсортимeнту продукцiї, змiнюється хaрaктeр 

роботи, пов’язaної з рeaлiзaцiєю продукцiї. 

Систeмa оргaнiзaцiї збутової дiяльнiстю повиннa вiдповiдaти головним 

нaпрямкaм господaрської дiяльностi пiдприємствa, зaбeзпeчувaти тaкий змiст 

виробничої, збутової, склaдської, трaнспортної тa iншої дiяльностi, при якiй 

вчaсно рeaлiзовується продукцiя споживaчeвi. 

Формувaння систeми оргaнiзaцiї збутової дiяльностi нeобхiдно проводити 

з урaхувaнням систeмного пiдходу з мeтою створeння цiлiсної модeлi, якa б 

уможливилa eкономiчний розвиток пiдприємствa, створилa пeрeдумови для 

збiльшeння обсягiв збуту i пiдвищeння конкурeнтоспроможностi продукцiї нa 

ринку. 

Для eфeктивної зовнiшньоeкономiчної дiяльностi пiдприємствa збутовa 

полiтикa вiдiгрaє знaчну роль, a сaмe: 

– визнaчaє остaточно рeзультaт всiх зусиль пiдприємствa, спрямовaних нa 

розвиток виробництвa i отримaння мaксимaльного прибутку; 

– пристосовує збутову мeрeжу до зaпитiв покупцiв, виробник мaє нaбaгaто 

бiльшe шaнсiв для вигрaшу в конкурeнтнiй боротьбi; 

– збутовa мeрeжa продовжує процeс виробництвa, здiйснюючи пiдготовку 

товaру до продaжу; 

– пiд чaс збуту eфeктивнiшe вiдбувaється виявлeння i вивчeння смaкiв тa 

вподобaнь споживaчiв. 
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Пeрeхiд нaцiонaльно орiєнтовaного мaркeтингу в мiжнaродний потрeбує 

того, щоб вивчeння конкрeтного товaрного ринку, його сeгмeнтaцiя i розробкa 

комплeксу мaркeтингу поширювaлися нe тiльки нa особливостi повeдiнки 

компaнiї в торгiвлi тa пiсля продaжному сeрвiсi, a й нa iнвeстицiйну дiяльнiсть 

компaнiї з урaхувaнням iнтeрeсiв споживaчiв iнозeмних ринкiв [1, с. 59]. 

Розповсюджуючи свої товaри нa iнозeмних ринкaх, a дaлi пiдсилюючи свої 

позицiї, компaнiї потрeбують грaмотного рeaгувaння нa кон’юнктурнi 

коливaння нa свiтових ринкaх. 

Зaвдяки цьому розумiнню зaроджуються здiбностi до aдaптaцiї, якa є 

гaрaнтом eфeктивної тa довгострокової їх присутностi нa iнозeмному ринку. В 

той сaмий чaс нeхтувaння основними принципaми мiжнaродного мaркeтингу 

можe призвeсти до нeгaтивних нaслiдкiв нe тiльки в плaнi втрaти сприятливих 

мaркeтингових можливостeй, a й у плaнi рeaльного провaлу в конкурeнтнiй 

боротьбi з iнозeмними компaнiями нa внутрiшньому ринку. 

Головнa мeтa будь-якої пiдприємницької дiяльностi – цe отримaння 

прибутку, a головними цiлями збутової полiтики, нa яких слiд зосeрeдитись, є: 

– розробкa товaрного aсортимeнту, який би зaдовольняв усi потрeби 

клiєнтiв; 

– розмiщeння товaру тa нaдaння послуг у тому мiсцi, дe їх обов’язково 

придбaють; 

– встaновлeння конкурeнтоспроможних цiн; 

– плaнувaння i рeaлiзaцiя рiзних мeтодiв стимулювaння збуту товaру тa 

послуги [6, с. 90]. 

У сучaсних умовaх функцiонувaння торговeльних пiдприємств нa ринку 

зовнiшньоeкономiчної дiяльностi, якi хaрaктeризуються пiдвищeним рiвнeм 

ризику i нeвизнaчeнiстю, використaння iнструмeнтiв стрaтeгiчного 

мeнeджмeнту i стрaтeгiчного мaркeтингу в упрaвлiннi збутовою полiтикою є 

єдиною й нeобхiдною пeрeдумовою його вдосконaлeння, що зaбeзпeчить 

пiдприємству нe тiльки короткочaсний комeрцiйний успiх, aлe й посилить 

стрaтeгiчнe спрямувaння його дiяльностi [5]. 
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Тaким чином, щоб вдосконaлити збутову дiяльнiсть нeобхiдно приймaти 

стрaтeгiчнi зaходи, спрямовaнi нa створeння бiльш eфeктивної збутової 

полiтики. Стимулювaти – ознaчaє «aктивiзувaти дiяльнiсть», основним 

зaвдaнням дaного процeсу являється aктивiзaцiя aбо вiдновлeння дiяльностi з 

мeтою продaжу товaрiв. Стимулювaння збуту - цe використaння 

короткотeрмiнових зaходiв, розрaховaних нa швидкe рeaгувaння ринку у 

вiдповiдь нa пропонувaння пiдприємством своєї продукцiї. По сутi, цe прямe 

зaохочeння споживaчiв придбaти продукти чи  послуги пiдприємствa, a сфeри 

торгiвлi - включити цi товaри до свого aсортимeнту для нaступного їх продaжу 

(нaгaдaємо, що рeклaмa чи пропaгaндa лишe популяризують їх aбо створюють 

вiдповiдний iмiдж).  

Отжe, основними зaвдaннями стимулювaння збуту є: зaбeзпeчeння 

швидкого зростaння обсягiв збуту продукцiї пiдприємствa; зaохочeння 

споживaчiв спробувaти товaр чи здiйснити повторнi зaкупки;  зaохочeння 

систeми посeрeдницьких торговeльних оргaнiзaцiй тa прaцiвникiв влaсного 

збутового aппaрaту iнтeнсифiкувaти зусилля з рeaлiзaцiї продукцiї 

пiдприємствa. 
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СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ 
ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто значення та сутність використання позитивного 

іміджу для підприємства, обґрунтовано доцільність його створення. 

Акцентовано увагу на узагальнені факторів, які впливають на створення 

позитивного іміджу підприємства, на виконанні певних задач щодо його 

досягнення. Охарактеризовано управління діловою репутацією є одним з 

найважливіших управлінських завдань підприємства. Соціальна програма 

управління діловою репутацією підприємства враховує особливості його 

розвитку та дозволить досягнути цілі компанії.  

Ключові слова: імідж, модель, формування позитивного іміджу, ділова 

репутація 

Постановка проблеми.  Сьогоднішня економічна реальність 
характеризується зростаючою конкуренцією між суб'єктами, що працюють на 
ринку. Щоб досягти успіху, підприємство змушене думати про необхідність 
сильного і постійного фіксування в свідомості своїх клієнтів. Виявляється, це 
не так просто, як може здатися. З одного боку, ці дії спрямовані на досягнення 
бажаних економічних результатів і в той же час впливають на психіку людини, 
їх сприйняття дійсності, а іноді навіть її систему цінностей. Це завдання 
настільки складне, що вимагає від того, хто його виконує, повної відданості, 
високого професіоналізму, а також нестандартного мислення, відкритості до 
нових ідей. Оригінальність, креативність – ось ті слова, що кожен представник 
ділового світу пов'язує з успіхом – але не кожен думає про них при створенні 
іміджу підприємства, що є помилкою. Недарма ж, вся система візуального 
потенціалу вважається одним з найбільш важливих способів спілкування зі 
своїми клієнтами, а її позитивний вплив можна прослідкувати на прикладі 
використання магнатами на світових ринках. Те що так давно використовується 
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в розвинених країнах набуває все більшої популярності і в нашій країні, тому 
що сприймається як майже «рятівні ліки від багатьох недуг сучасного 
економічного життя». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сьогоднішньому значенні слово 
«імідж» вперше вжив З. Фрейд. А з 40-х років термін став використовуватися 
рекламістами і фахівцями зі зв'язків з громадськістю. Проблеми створення 
іміджу знайшли своє відображення у працях Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена,                
М. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоурі, А. Елвуда, К. Бове, У. Аренса,                 
І.В. Альошиної, О.А. Феофанова, Г.Г. Почепцова, О.В. Песоцкої, В.І. Ільїна, 
Е.В. Попова, А.К. Семенова, Є.Л. Маслової, І.В. Гончарової та ін. 

Мета статті. Розроблення підходів до формування позитивного іміджу в 
системі управління конкурентоспроможністю підприємств. Узагальнити 
існуючі підходи до механізму формування іміджу підприємства, виокремити їх 
слабі та сильні місця з метою підвищення результативності цього процесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних ринкових умовах 

одним основних чинників економічного благополуччя підприємства є ринок, а  

якщо казати більш точно - покупець продукції  та послуг.  Мінливість і  

невизначеність зовнішніх  умов,  в яких  перебуває  та  діє підприємство,  ні в  

кого  на даний момент  не  викликає сумнівів [2].  

 Для підприємства дуже важливо не тільки враховувати зовнішні фактори,  

але й піклуватися щодо підвищення конкурентоспроможності шляхом 

формування позитивного іміджу на ринку. Позитивний імідж несе за собою 

переваги, що проявляються в привертанні уваги споживачів і партнерів, 

полегшенні підприємству доступу до ресурсів, увазі засобів масової інформації, 

захищеності  в кризових і скрутних становищах.  

 Процес формування іміджу розглядається переважно в категоріальному 

полі психології та соціології; проникає феномен іміджу  і  в педагогіку,  

філософію. Для економічної науки більш прийнятним є поняття 

«корпоративний імідж підприємства», у зв'язку з чим розглядаються науково-

методичні основи його формування, процес управління іміджом, внутрішні 

особливості суб'єкта (або об'єкта) іміджу.  
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Імідж  в  економіці  визначається  ще  як «репутація».  Поняття  «імідж» має  

багато різних визначень (табл. 1) [5]. 

Таблиця 1 – Сутність поняття «імідж» 
Автори Поняття 

1. Костюк Г.В. 

Сторожук В.В. 
Імідж підприємства – це сформоване представлення цільовій 
аудиторії інформації щодо діяльності та успіхів підприємства, що 
постійно та динамічно впливає на взаємини підприємства з його 
потенційними та фактичними, покупцями, на його 
конкурентоспроможність, фінансові результати та контакти з 
іншими державними або приватними підприємствами, установами й 
організаціями.

2. Пасько М.І. Імідж підприємствами – це багатокомпонентне явище, образ-
уявлення та образ-подання щодо організації, кадри, якість продукції 
(послуг), репутацію керівника тощо, який сформувався власне 
засобами масової інформації, соціальною групою або 
підприємством і наділяє його (підприємство) додатковими 
цінностями, що мають соціальну значущість для реципієнтів образу 
фірми, і спрямований здійснити емоційно-психологічну дію на 
цільову аудиторію, із метою популяризації, реклами та інших 
завдань під впливом комплексу факторів.

3. Семенчук Т.Б. Імідж – це образ, репутація, якісні характеристики лідера, фірми, 
керівника та характер ставлення до них громадськості. 

4. Гринько Т., 

Тімар І. 

Імідж підприємств сфери послуг – це відносно стійке, емоційно 
забарвлене уявлення образу підприємства, сформоване на основі 
особистого досвіду й отриманої інформації щодо його реальні, 
декларовані та очікувані якості, характеристики та показники, що 
мають економічну, соціальну й іншу значимість для суб’єктів 
взаємодії. 

5. Лозовський 

О.М., Дрончак І.В.  

Визначення іміджу має охоплювати спрямованість на певну 
соціальну групу, відображення потреб і запитів аудиторії на певний 
час, символічну природу

 

Стратегія рекламної діяльності підприємства є складовою комплексу 

планування в цілому і містить такі етапи процесу планування: вибір рекламного 

звернення та вибір засобів розповсюдження реклами. Свою рекламну стратегію 

підприємство повинне визначати, виходячи зі здатності виділятися серед 

конкурентів на загальному ринку та забезпечити споживачам унікальний вид 

товару чи послуги [1].  

Тому, для формування іміджу підприємства важливим є те, щоб рекламне 
звернення було легким, тобто швидко і просто запам’ятовувалось для 
споживачів. Також рекламодавцю слід обрати найбільш рентабельний  для 
нього засіб розповсюдження реклами, через те, що існує велике розмаїття 
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потенційних носіїв реклами, вибір якого залежить від цілей, які переслідує 
підприємство своїми рекламними оголошеннями, від товару, від розміру 
бюджету, а також від особливостей регіону, в якому підприємство працює.  

Якщо рекламодавці націлять свою рекламу на створення найбільш 
сприятливого іміджу з найбільш різко визначеною індивідуальністю для своїх 
товарів, то в остаточному підсумку одержать більшу частину ринку  й 
найбільші прибутки [4]. 
Розробляємо рекламну стратегію: 

- проводимо маркетингові дослідження; 
- розробляємо інформаційну суть рекламного звертання; 
- плануємо об’єм та тривалість рекламного звертання; 
- плануємо проведення рекламних заходів; 
- плануємо засоби поширення рекламної інформації; 
- плануємо бюджет на проведення реклами; 
- формулюємо рекламну стратегію та описуємо все в письмовій формі. 

Це дозволяє: уникнути помилок при проведенні реклами; мінімізувати 
ризики зв’язані з непорозумінням споживача; підвищити ефективність реклами 
[2]. 

Процес формування іміджу має певні особливості в залежності від виду 

діяльності підприємств. При створенні іміджу необхідно враховувати 

особливості потреб і запитів основних груп споживачів. Кожна з цільових 

груп сприймає підприємство з власної точки зору. Привабливими для різних 

суб’єктів можуть бути діаметрально протилежні його складові. Так, для 

населення такими аспектами є: можливості працевлаштування за певною 

спеціальністю, рівень заробітної плати, соціальний захист, доступність житла, 

транспортне сполучення, соціальні гарантії тощо [4].  

Для суспільства це надходження до бюджету, участь підприємства у 

вирішенні важливих економічних, соціальних, екологічних та інших проблем. 

Для покупців – це відповідність між ціною та якістю; після продажне 

обслуговування; можливість консультаційної підтримки при покупці, система 

знижок тощо [2].  
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Для контрагентів це: надійність і конструктивність роботи (дотримання 

термінів і умов за договірними зобов’язаннями; швидкість реагування на зміни 

в замовленні; умови, терміни постачання і оплати; рівень сервісу, довго 

строковість угод тощо). Для потенційних інвесторів це: рівень 

платоспроможності і фінансової стійкості, наявність і доступність ресурсів 

(кваліфікованих кадрів, сировини тощо), наявність особливих/унікальних видів 

робіт, рівень розвитку місцевої транспортної, інформаційної та інших 

інфраструктур, рівень забруднення навколишнього середовища тощо [1].  

Тобто, для громадян важливими є соціальні чинники, а для бізнесу 

(інвесторів, партнерів, конкурентів) – економічні. Це означає, що для успішної 

комунікації з різними цільовими групами потрібні різноаспектні складові 

іміджу. 

Для створення іміджу використовують такі інструменти як 

позиціонування, маніпуляція, міфологізація, емоціоналізація та візуалізація [2]. 

Позиціонування – розміщення підприємства у ринковому середовищі, зайняття 

певної позиції, яка відрізняється від позицій конкурентів. Маніпуляція – 

переведення уваги з головного об’єкту на інший. Міфологізація – створення 

міфу, в який підсвідомо бажає вірити цільова аудиторія і який практично не 

підлягає перевірці. Емоціоналізація – подання емоційно цікавої, різноманітної 

інформації. Візуальні засоби виступають дизайнерськими прийомами 

формування іміджу. Вони включають створення оригінальної упаковки, 

оформлення вітрин, офісів, виставок, розробку макетів оголошень тощо. Ф. 

Панкратова для організації процессу формування іміджу пропонує 

використовувати такі засоби як: фірмовий стиль, оригінали-макети, візуальні 

вербальні та рекламні засоби, PR – заходи [5].  

Фірмовий стиль включає фірмовий знак,логотип, слоган, фірмовий одяг та 

фірмову колірну гаму. Оригінали-макети можуть бути різними, але один 

елемент, який постійно присутній у всіх позиціях, робить цілу серію макетів 

пізнаваними.  
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Важливу роль, при цьому, відіграє колір. Вербальні (словесні) засоби 

включають спеціально підібрану стилістику, орієнтовану на потреби 

споживача.  

Рекламні засоби – це засоби, що використовуються для доведення реклами 

до її споживача у будь-якій формі та в будь-який спосіб [2].  

PR-заходи – це продумані, сплановані, постійні зусилля зі встановлення і 

зміцнення взаєморозуміння між організацією і громадськістю, зокрема через 

виставки, презентації, прес-конференції, спонсорські заходи, які відповідають 

специфіці організації. Незважаючи на практичну привабливість розглянутого 

підходу, вважаємо, що визначення набору основних засобів для формування 

іміджу не є достатнім для автоматичного забезпечення позитивного іміджу, 

адже в ньому зовсім не враховано його внутрішню складову, яка, має місце в 

поетапному підході. 

Модель формування позитивного іміджу підприємства:  

1. Закладення основи щодо формування іміджу: 

- Положення щодо мети створення підприємства та визначення цілей його 

функціонування (визначення місії). 

- Складання прогнозів розвитку, спираючись на маркетингові дослідження 

(аналіз маркетингового середовища та виділення відповідної контактної 

аудиторії – партнери, клієнти, громадскість, профспілки й інші стейкхолдери). 

- Створення бази для потенційних клієнтів. 

2. Урахування факторів, що впливають на формування позитивного іміджу 

підприємства: 

- Внутрішні фактори: компетентність у своїй галузі; історія підприємства, 

його звичаї та репутація; особистість керівника, його відповідальність перед 

персоналом; розуміння співробітниками своєї значущості та зони 

відповідальності; ефективність побудованих відносин усередині самого 

підприємства; фінансове становище підприємства; залучення 

висококваліфікованих фахівців; грамотна кадрова політика підприємства; 

фірмовий стиль; забезпечення відповідного інформаційного впливу. 
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- Зовнішні фактори: визначення переваг, до яких схильна аудиторія; ділова 

репутація; імідж товару; імідж підприємства як работодавця; соціальний імідж; 

екологічна відповідальність; вимоги майданчиків, через які ведеться робота з 

підвищення іміджу підприємства; формування враження у партнерів і клієнтів 

про діяльність підприємства; налагодження постійного зв’язку з існуючими 

клієнтами; підтримка іміджу успішного підприємства на основі довіри. 

3. Розробка бажаного іміджу підприємства: 

За допомогою інструментів створення позитивного іміджу: PR-засоби; зв’язки з 

інвесторами; реклама; суспільна діяльність; урахування принципів 

маркетингової комунікації; позиціонування підприємства; візуальні та 

вербальні (словесні) заходи, оцінка. З урахуванням складових, що формують 

позитивний імідж: зовнішній імідж, внутрішній імідж, соціальний імідж, імідж 

для держструктур, бізнес-імідж підприємства, імідж підприємства для 

споживачів [4]. 

4. Заходи щодо створення позитивного іміджу підприємства: 

- Аналіз первинної позиції підприємства до формування іміджу підприємства. 

 -Розробка концепції іміджу та вироблення стратегії. 

 -План заходів щодо створення позитивного іміджу підприємства. 

- Розробка та впровадження системи заходів, спрямованих на створення 

позитивного іміджу підприємства, реалізація плану щодо формування та 

закріплення іміджу у свідомості споживача. 

- Контроль результатів і коригування плану за необхідності. 

5.Отриманий ефект: 

Економічний – збільшення обсягів продажів; стягнення високої ціни зі 

споживачів за товар або надану послугу; продаж бренду. Соціальний – 

задоволення потреб споживачів, міценатство, спонсорство, підтримка екології, 

а також зайнятості населення. Комунікативний – позитивне сприйняття 

підприємства. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, у сучасних умовах 
господарювання необхідно, перш за все, пам’ятати, що саме імідж може суттєво 



131 

вплинути на конкурентну стійкість суб’єкта господарювання та зміцнити її. 
Формувати позитивний імідж у склавшихся на сьогодні умовах досить складно 
з-за загостреної політичної й економічної ситуації в Україні. 

Запропонована модель формування позитивного іміджу підприємства ще 
раз підкреслює комплексність і взаємозв’язаність усіх складових його 
елементів, які є відображенням цілісного уявлення та сприйняття, а також 
дієвим інструментом внутрішнього стратегічного управління підприємства. 
Процес  формування  іміджу  є  достатньо  складним  процесом,  який  потребує  
немало  зусиль,  концентрації  уваги та зважених рішень.  

Позитивний імідж підприємства забезпечує підвищення престижу та, 
конкурентоспроможності, можливість виходу на нові ринки збуту, що 
супроводжується ростом соціального та економічного ефекту. Формування 
позитивного іміджу підприємства – це складний і багатоаспектний процес, 
якому на практиці відповідають різні підходи та засоби. Кожен із розглянутих 
підходів не є досконалим і потребує залучення інформації та використання 
прийомів та інструментів інших. Крім того, при створенні іміджу необхідно 
враховувати особливості виду діяльності підприємств та потреби цільових 
груп. Тобто, комбінування різних підходів, з урахуванням запитів споживачів, 
інвесторів та постачальників, життєвого циклу продукції та підприємства, є 
резервом їх удосконалення. Менеджмент підприємства для створення та 
підвищення іміджу повинен чітко усвідомлювати, що цим мають займатися 
професіонали, адже лише вони здатні враховувати потреби різних цільових 
груп. 
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ОСОБИСТІСНО – ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ 

МЕНЕДЖЕРІВ У ВИМІРІ ПРЕВЕНТИВНИХ СТРАТЕГІЙ                               
У статті розглянуто пріоритети особистісно – професійного становлення 
майбутніх менеджерів; узагальнено та інтерпретовано результати 
проведених експериментальних досліджень, що виявили проблемні сегменти 
процесу формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців, 
зокрема, вироблення навичок конструктивної комунікації у межах 
превентивних стратегій.   
Ключові слова: майбутні менеджери, особистісно – професійне становлення, 
превентивні стратегії, утруднене спілкування, ефективна комунікація. 

Стратегічна політика державних і недержавних інституцій у сучасних 
реаліях соціалізаційних процесів з – поміж різних вікових, етнічних, 
професійних груп спрямована на превентивний вплив як модель захисту та 
сприяння повноцінному розвитку особистості. Компетентність менеджерів 
передбачає органічну єдність особистісних характеристик, діяльності і 
спілкування, що дає змогу на високому професійному рівні розв'язувати 
стратегічні та завдання щоденної практики. Створення ефективної  
комунікативної системи – це одна з найактуальніших  проблем  професійної 
діяльності менеджерів, оскільки їм доводиться співпрацювати із різними 
соціальними групами. Встановлення контакту вимагає чималих зусиль на фоні 
довірливих відносин та позитивних емоцій. Успішне професійне становлення 
передбачає самодіагностику професійно значущих якостей. З цією метою було 
використано прийоми самоаналізу власних недоліків, що є перепонами 
особистісного розвитку майбутніх менеджерів.  
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В умовах надзвичайно динамічних суспільних перетворень, перегляду 

соціальних пріоритетів на фоні глобалізаційних процесів актуалізується 

проблема фахової підготовки та майбутньої ефективної професійної діяльності 

фахівців різних галузей. Розділяємо позицію Варія М. про те, що превентивні 

програми можуть бути спрямовані на окрему людину (індивідуальне 

консультування і психологічний супровід), на групу людей (освітні і тренінгові 

програми, спеціалізовані втручання для груп ризику), й суспільство загалом 

(висвітлення проблем у засобах масової інформації, публічні акції, зміни в 

соціальній і державній політиці, які спрямовані на формування і громадської 

думки, й індивідуальних ціннісних установок) [1,с.430].        

Мета статті: розкрити особливості особистісно – професійного 

становлення майбутніх менеджерів; узагальнити та інтерпретовати результати 

проведених експериментальних досліджень.   

  З огляду на окреслені завдання важливим є розуміння особистості (в 

трактуванні Орбан-Лембрик Л. Е.)  як соціально-психологічного феномена, що 

диктує потребу розглядати поведінку індивіда як соціальну за змістом та 

психологічну за формою. Тобто вона, поведінка, є спілкуванням і взаємодією 

двох суб’єктів (колективних чи індивідуальних) на ґрунті певних норм, 

інтересів, установок, цінностей, особистісних смислів і мотивів. Соціальну 

поведінку ми розглядаємо як відносно узгоджену і послідовну сукупність 

соціально значущих вчинків особистості [4,с.172].  

Окремий вплив здійснюють також групові норми і цінності, статусно-

рольові приписи. У цьому сенсі слушною є думка Галузяка В. з приводу того, 

що особистісний розвиток відбувається через становлення механізмів 

опосередковування, самопроектування, вироблення внутрішньої позиції і 

формування здатності до розвинених форм саморегуляції, що ґрунтуються на 

довільній мотивації, реалізації цінностей і особистісних смислів.  

Сутність особистісного розвитку полягає в послідовному становленні 

механізмів саморегуляції і досягненні її найвищого рівня – самодетермінації. 

Результатом особистісного розвитку є досягнення певного рівня особистісної 
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зрілості, яка проявляється в свідомому контролі поведінки, здатності 

протистояти як власним імпульсам, так і зовнішньому тиску, спроможності до 

саморегуляції й самодетермінації життєдіяльності на основі внутрішньої 

позиції. [2,с.101].        

   Водночас переоцінка особистістю своїх комунікативних можливостей, 

послаблення критичності при контролі за реалізацією комунікативної програми 

поведінки (тобто неадекватність поведінки) негативно позначається на 

міжособистісних стосунках і групових відносинах, що може викликати 

деструктивні поведінкові аномалії (скандали, бійки, аутоагресію, погроми, 

бунти). Можна, отже, констатувати, що адекватна поведінка, ефективне 

спілкування дорівнюють продуктивним соціальним та міжособистісним 

відносинам, а неадекватна поведінка, неякісне спілкування утворюють 

труднощі при входженні особистості в соціум. В цьому випадку може 

проявлятись утруднене спілкування  як соціально – психологічний феномен, що 

характеризує невідповідність обраної моделі спілкування  цілям співрозмовника; 

як суб’єктивний  вияв емоційного напруження, в основі якого лежать незадоволені 

потреби.  

        Інші превентивні засоби застосовуються безпосередньо перед виникненням 

проблеми. Наприклад, адаптація до нових соціальних умов, яка однаковою мірою 

стосуватиметься і першокласників, і військовослужбовців, і тимчасово 

переміщених осіб, і мігрантів. Можуть бути такі превентивні міри, доцільність яких 

виявляється  тоді, коли проблема виникла.  При цьому переслідується ціль - 

запобігти виникненню інших проблем.  

        Наприклад, надмірна сором’язливість потребує спеціального впливу, оскільки 

в майбутньому може проявитись як комплекс неповноцінності; не сформованість 

конструктивних навичок спілкування буде перепоною ефективної комунікації як в 

особистому житті, так і в професійній діяльності. У цьому сенсі варто наголосити 

на значущості подібної превенції і на етапі фахової підготовки майбутніх 

менеджерів.  

      Професійне становлення менеджерів пов’язане з усвідомленням сенсу 
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професійної діяльності, забезпеченням ціннісного ставлення до власного 

професійного розвитку і цьому значною мірою сприятиме формування 

спілкувальних умінь як умови конструктивного взаємного контакту і 

гарантування реалізації суб’єкт – суб’єктних відносин. Усе це потребує 

належної сформованості навичок спілкування, з – поміж яких виділяють, 

насамперед, такі: чуйність і розуміння інших  як здатність почути, вислухати 

відокремити  головне від другорядного; якщо   така   здатність   не розвинута, 

тоді переважають здогадки, приписування своїх думок іншим; чіткість і 

виразність у викладенні власних думок, тобто недвозначність, коротке і 

лаконічно сформульоване повідомлення, що не сумісне із натяками, надмірно 

образним висловлюванням; впливовість, яка проявляється у здатності 

перехопити ініціативу у розмові, змінити стан співбесідника, прихилити до 

своєї позиції, або ж у протилежному вияві, це безініціативність, не спроможність 

пропонувати нові варіанти у розгляді проблеми.  

        У процесі фахової підготовки майбутніх менеджерів варто акцентувати 

увагу на тому, що існують інструменти ефективного мовлення, які є ознакою 

конструктивної комунікації. Так, не варто переривати співбесідника. Це 

заважає йому повністю висловитися, він може втратити цінні думки. Не 

доцільно висловлювати ставлення до особистості співрозмовника, оскільки це 

зумовить лише позицію оборони. За краще вважається утриматись від порад. 

Людині приємніше виконувати власні рішення [5,с.208]. 

      Водночас  наявність психологічних  бар’єрів  вказує на існування внутрішньої 

системи  захисту від небажаної та такої, що може сприйматись як загрозлива, 

інформації. Причиною психологічних бар’єрів є індивідуально – психологічні 

особливості, які за певних умов можуть перешкоджати успішному виконанню 

професійних дій. Люди часто самі встановлюють у процесі міжособистісного 

впливу різного роду перепони на шляху небажаної, втомлювальної інформації.  

        Найчастіше зустрічаються такі: - уникнення - намагання не спілкуватися з 

будь-ким, цуратися когось, утекти від небажаної інформації та її впливу 

можливо як фізично (виключити контакт з носієм такої інформації), так і 
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психологічно (забування інформації або "заглиблення в себе" у процесі 

слухання); - авторитет (обезцінення інформації за рахунок зниження авторитету 

агента впливу); - нерозуміння, яке може виникати внаслідок таких причин: - 

фонетичного бар'єра (невиразність мови, велика кількість слів – паразитів); 

семантичного бар'єра (жаргон, сленг); - стилістичного бар'єра (використання 

імперативного стилю, категоричних слів); - логічного бар'єра (логіка є або дуже 

складною, або спрощеною; є чоловіча, жіноча, дитяча логіка, бідних і багатих, 

здорових і хворих) [3,с.153-154].   

З метою виявлення особистісних проявів, які впливають на процес взаємодії 

у сфері професійної діяльності було проведено експериментальні процедури 

серед здобувачів вищої освіти спеціальності «Менеджмент» на базі ВТЕІ ДТЕУ 

упродовж лютого - березня 2022 року. Майбутнім менеджерам було 

запропоновано пройти тест К. Рейдарса «Впевненість у собі», який містить 30 

запитань і дає можливість за п’ятигранною шкалою визначити міру 

сформованості вказаної якості [3,с.266].  

За нашими даними (всього участь в опитуванні взяло 72 здобувачів вищої 

освіти) виявлено: дуже невпевнених у собі – 7,8 %; - скоріше невпевнені, аніж 

впевнені -  18,0%; - середнє значення впевненості – 38,4%; - впевнені в собі – 

30,5%; - занадто самовпевнені-5,3%. 

Одержані результати вказують на наявність особистісних перепон в 

опануванні навичок конструктивної взаємодії. Це стосується  дуже невпевнених 

у собі – 7,8 %; скоріше невпевнених, аніж впевнених -  18,0%; занадто 

самовпевнених-5,3%. Адже третина опитаних (31,1%) мають сформовану 

тенденцію до невпевненості, що буде проявлятись у сором’язливості та недовірі 

до власної комунікативної спроможності, або ж до непомірної самовпевненості, 

яка блокуватиме можливість налагодження партнерської взаємодії.   

     Досвід використання подібних діагностичних процедур підтверджує 

зацікавленість майбутніх менеджерів можливістю поглиблення комунікативної 

обізнаності, розширенням правил міжособистісного впливу, формуванням 

навичок конструктивної комунікації. 
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Професійна діяльність менеджерів потребує не виключно імпульсивних 

дій, що відбуваються миттєво, а досить стійких спонук до усвідомленої 

активності як значущого елемента організації конструктивної комунікації. 

Превентивний характер впливу орієнтований на формування адекватних 

уявлень про оточуючих людей, на переживання з приводу стосунків з ними та 

на здатність, у разі потреби, змінювати їх. Міжособистісний вплив 

зумовлюється не тільки особливостями об’єкта впливу, але й здатністю 

протилежної сторони адекватно сприймати, оцінювати та інтерпретувати 

одержану інформацію. При цьому значущим фактором є пояснення поведінки 

інших, зокрема можливість приписування причин вчинків внутрішнім 

диспозиціям особистості (рисам характеру, мотивам, домінантам, стереотипам), 

чи зовнішнім атрибутам.  Таким чином, превенція є важливою складовою 

частиною роботи менеджерів з метою запобігання відхилення від норми в 

життєдіяльності особистості.  
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Безперечно, люди є найбільшою цінністю на підприємстві. Розвиток 

суспільства, зміни у розвитку продуктивних сил в епоху стрімкого формування 

нової економіки, де головним чинником зростання виступають знання, досвід, 

кваліфікація та навички, вимагають від економічної науки посилення уваги до 

людини та її творчих здібностей. Тому однією із найважливіших проблем на 

сучасному етапі управління організаціями у більшості країн світу є проблема 

формування ефективного управління персоналом на підприємстві. 

Ключові слова: персонал, кадри, управління персоналом, лідерство, малий 

бізнес, середній бізнес. 

Питанням, що стосуються проблем визначення сутності персоналу, його 

оцінці, окремим аспектам управління присвячено публікації як вітчизняних 

науковців, так і зарубіжних. Серед таких учених можна Гугул О., Іванченко Г., 

Мажник Л. та ін., дослідження яких зосереджені на стратегічному управлінні 

персоналом. Водночас питання професійного розвитку працівників окреслені у 

працях Дериховської В., Соколовської В., Бабчинської О. та ін. При цьому деякі 

проблеми, пов’язані з управлінням персоналу як джерела забезпечення ділової 

активності підприємств малого і середнього бізнесу, досі залишаються не 

розкритими. 

Основною метою дослідження є виявлення особливостей управління 

персоналом підприємств малого та середнього бізнесу, а також визначення та 

аналіз існуючих стимулів, що спонукають людину до праці. 

Економічні перетворення суттєво змінили статус організації як основної 

ланки виробництва матеріальних благ або надання різних послуг. Ринок 

ставить організацію в нові відносини з державними органами, з виробничими та 
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іншими партнерами по бізнесу, безпосередньо з працюючими. Встановлюються 

нові економічні та правові регулятори, змінюються відносини між керівником 

та підлеглими, між працюючими всередині організації. У зв’язку з цим 

зростають вимоги до управління персоналом, де людський чинник стає 

головним фактором виробництва.  

Потреба у фахівцях, які володіють сучасними знаннями в галузі 

управління персоналом, надто велика в системі управління організаціями. В 

них відбуваються суттєві зміни в управлінні в цілому, а також окремо в 

управлінні персоналом. Основне навантаження в реалізації цих змін несуть 

спеціалісти, від ефективності роботи яких залежить адаптація організації до 

умов і вимог ринку. На відміну минулих часів, коли існували розрізнені 

функціональні служби, які займались управлінням персоналу, і 

підпорядковувалися різним керівникам, то зараз на великих підприємствах 

створюється єдина служба, яка підпорядковується першому заступнику 

керівника.  

В середніх і малих підприємствах зростає потреба до спеціалістів із 

широким світоглядом та аналітичним мисленням, що обумовлюється вимогами 

самого виробництва. Але на багатьох підприємствах керівники ще мають 

застарілі погляди, не створюють сучасні служби управління персоналом, до 

мінімуму скоротили в них кількість працівників. 

Для початку, потрібно визначити, що ж таке персонал. Персонал 

підприємства – це сукупність постійних працівників, що отримали необхідну 

професійну підготовку та мають досвід практичної діяльності. На сьогоднішній 

день співвідношення між категоріями персоналу на пересічному підприємстві 

України є приблизно таким: 18% — керівники, спеціалісти, службовці; 82% — 

робітники [2]. 

Управління персоналом – це досить складна та відповідальна газель 
менеджменту, від результативності якої на пряму залежить ефективність 
діяльності підприємства та його конкурентоспроможність на ринку. Звичайно, 
на загальну результативність управління персоналом впливає багато чинників. 
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До найбільш впливових чинників відносять: 
‐ розмір компанії – чим більше за розміром підприємство, тим апріорі 

більше можливостей та підстав воно має для власного прогресивного розвитку, 
проте втрачає маневреність та швидкість прийняття рішень, що може негативно 
відзначитись на кінцевих результатах діяльності; 

‐ рівень професійної компетентності персоналу – чим вищим є рівень 
компетентності персоналу, тим менше зусиль необхідно докладати керівництву, 
щоб довести його до необхідного рівня; 

‐ ступінь лояльності персоналу до керівництва та компанії в цілому – чим 
вищою є лояльність персоналу, тим більшим є ступінь зацікавленості 
працівників у збільшені продуктивності праці та підвищення рівня 
конкурентоспроможності підприємства;  

‐ наявність власної бази для розвитку персоналу – в умовах обмеженості та 
дефіциту вільних коштів, наявність розвиненої інфраструктури професійного 
розвитку персоналу є запорукою безперервного процесу зростання професійної 
компетентності [1].  

В той же час, чинник, пов’язаний із розміром компанії є одним із найбільш 
впливових та важливих. Дія цього чинника на фундаментальному рівні 
визначає підходи до загальної системи управління, так як значним чином 
корегує всі складові та етапи здійснення цього складного процесу. Залежно від 
розміру підприємства значним трансформаціям підлягає і процедура 
безпосереднього управління персоналом на підприємстві. При цьому на 
кожному малому підприємстві створюється власна політика щодо управління 
персоналом, яка формується керівником залежно від стилю управління і може 
відрізнятись одна від одної.  

У невеликих організаціях та фірмах усі завдання по управлінню 
персоналом виконує безпосередньо керівник підприємства, його заступник чи 
професійно-підготовлений працівник відділу кадрів [5]. На великих 
організаціях присутня спеціалізована управлінська ланка – відділ кадрів. Вони 
координують виконання в організації усіх етапів з управління кадрами: від їх 
залучення до звільнення з організації, що і характеризує сутність процесу 
управління персоналом. 
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Особливості здійснення управлінської діяльності на малих підприємствах 

наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Особливості управління персоналом на різних етапах 

функціонування малого бізнесу [1, 2, 4, 6] 
Етапи процесу 

управління 
персоналом 

Особливості реалізації в умовах малого бізнесу 

1. Пошук та підбір 
персоналу 

Основою при відборі кандидата на певну посаду або робоче місце 
частіше всього виступають рекомендації працівників підприємства, 
знайомих 

2. Адаптація 
персоналу 

Нетривалий первісний адаптаційний період через невелику 
чисельність персоналу та відділів на підприємстві, з діяльністю яких 
необхідно ознайомитись

3. Оцінка 
персоналу 

Ігнорування керівництвом необхідності проведення обов’язкової 
процедури оцінки та атестації персоналу через постійне 
безпосереднє спостереження за результатами роботи кожного 
працівника 

4. Навчання та 
розвиток персоналу 

Зазвичай, проводиться під час роботи на робочому місці більш 
досвідченими співробітниками

5. Стимулювання 
та мотивація 
персоналу 

Рівень оплати праці залежить від кожного працівника та 
підприємства в цілому. В основі мотивації лежить сприятливий 
морально-психологічний клімат у колективі

6. Управління 
кар’єрою персоналу 

Практично не використовується через відсутність достатньої 
кількості посад та можливостей для руху персоналу 

 

Водночас, чим меншою є чисельність працівників на підприємстві, тим 

більш розмитим є коло обов’язків. Тобто, працівники можуть виконувати не 

лише свої безпосередні обов’язки, а й усе що необхідно в межах поточної 

діяльності підприємства. З часом такі працівники перетворюються на 

універсальних працівників, що в майбутньому спонукає керівництво 

підприємства скоротити штат співробітників без втрати результативності 

діяльності його виробничо-господарської діяльності. 

Через незначну чисельність працівників на підприємстві існує високий 

рівень інформованості працівників відносно актуального стану справ в 

організації, про можливі конфлікти  та проблемні ситуації, тощо. Відповідно до 

цього, кожен працівник є не лише носієм інтелектуальної власності, а й 

володарем корпоративної таємниці, оприлюднення якої є стороннім особам 

несе загрози існування підприємства. Усвідомлення цього спонукає керівника 
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організації обирати найкращі кандидатури для прийняття на роботу. Чим 

меншим є чисельність працівників, тим більшу роль відіграють особистісні 

якості працівників, як людей. Пояснюється це тим, що величезну роль в 

успішному функціонуванні підприємства є морально-психологічний клімат у 

колективі. Великого успіху може досягти лише те підприємство, колектив якого 

набув статусу команди, мають спільну мету, ціль та завдання. За таких умов, 

людина, думки та цілі, якої відрізняються, не зможе затриматись у колективі на 

довгий час. 

Будова невеликих підприємств не передбачає вертикальний кар’єрний 

зріст, тобто інженер не може стати головним інженером. Загалом, кар’єрне 

зростання на невеликих підприємствах відбувається в наслідок розширення 

обов’язків та функціонального навантаження. 

Отже, в результаті проведеного аналізу можна зробити висновок, що 

реалізація кожного із шести етапів процесу управління персоналом на 

підприємствах малого та середнього бізнесу мають ряд як позитивних, так і 

негативних якостей, які безпосередньо впливають на ефективність процесу 

управління кадрами. Для того, щоб мінімізувати негативні аспекти та всебічно 

посилити переваги кожного етапу процесу управління персоналом, можуть 

бути запропоновані такі рекомендації: 

1. По-перше, крім стандартної перевірки кандидата вимогам до посади 

віку, рівня освіти, професіоналізму тощо, обов’язково мають бути перевірень та 

оцінені такі характеристики, як зовнішній вигляд, культура поведінки, уміння 

вислухати. Також, важливо оцінити, чи не порушить нова людина морально-

психологічний клімат у колективі.  

2. Процедуру адаптації працівника важливо проводити виключивши усі 

стресові ситуації, які могли б негативно вплинути на працівника. Адаптація 

вважається успішною, коли працівник правильно розуміє свої обов’язки та 

завдання, відчуває свою причетність до справ та особисту зацікавленість у 

покращенні загальних результатів діяльності підприємства. 
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3. Головною метою успішного розвитку підприємства є  безперервний 

розвиток персоналу, реалізація якого може бути здійснена у будь-яких формах.  

4. Із метою створення ефективної системи стимулювання працівників до 

постійного підвищення результатів діяльності слід застосовувати як 

матеріальні, так і не матеріальні важелі.  

Таким чином, управління персоналом  на стільки ефективне, на скільки 

успішно працівники організації використовують свій професійний потенціал 

для реалізації поставлених перед ними виробничих цілей. За таких умов 

створення ефективної системи управління персоналом малого бізнесу має 

базуватись на досвіді керівника, щодо різних аспектів управління кадрами. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто методологічні концепції щодо забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства при здійсненні ним 

зовнішньоекономічної діяльності, а також визначено основні елементи 

системи факторів підвищення конкурентоспроможності підприємства - 

суб’єкта ЗЕД.  

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, підприємство, 

конкурентоспроможність, зовнішній ринок, стратегія. 

Підвищення конкурентоспроможності підприємства є однією з ключових 

проблем в теорії і практиці сучасної економічної науки. Для підприємств, що 

здійснюють свою діяльність в умовах транзитивної економіки та конкурентні 

позиції яких на зовнішніх та внутрішніх ринках є недостатньо високими, 

підвищення конкурентоспроможності набуває особливої актуальності. 

Економічна криза, високий рівень зношування виробничих фондів та низька 

якість управління сучасним підприємством ускладнюють вирішення проблеми 

щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Потреба сучасних підприємств в системі методів та інструментарії щодо 

забезпечення такого рівня конкурентоспроможності, який би відповідав 

сучасним умовам відкритої економіки, обумовлюється рядом факторів, а саме: 

обмежений доступ до зовнішніх ринків, невідповідність сучасним вимогам до 

якості продукції, низька активність та недостатня ефективність інноваційної 

діяльності, недосконалість бізнес-процесів, не завжди якісне управління, 

відсутність підтримки з боку держави тощо. 

Теоретичні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств 

висвітлені в працях закордонних та вітчизняних вчених-економістів:                



145 

М. Портера, І. Ансоффа, Ф. Котлера, А. Томпсона, Р. Фатхутдінова, Е. Азаряна, 

І. Сіваченка, В. Герасимчука, І. Решетникової тощо. Наукові дослідження, 

присвячені проблемам підвищення конкурентоспроможності  сучасних 

підприємств, проводили такі вчені: Н. Тарнавська, І. Рожкова, Г. Яковлєва, О. Р. 

Азізов, Л. Піддубна, О. Янковий. Незважаючи на величезну кількість 

досліджень, сучасні умови здійснення як внутрішньої, так і зовнішньої 

економічної діяльності потребують подальшого розвитку та уточнення шляхів 

підвищення конкурентоспроможності підприємств. 

Підвищення конкурентоспроможності являє собою певний процес 

коригування і змін, потребує ефективного управління та розробки стратегічних 

підходів з урахуванням всіх можливих аспектів сприяння та протидії. [1, с. 123] 

Процес підвищення конкурентоспроможності підприємства потребує 

також врахування специфіки взаємозв’язку  як між елементами організації, так і 

з їх оточенням, що і являє собою процес прийняття ефективних управлінських 

рішень, спрямованих на досягнення мети підвищення конкурентоспроможності.  

Основними зовнішніми завданнями щодо підвищення 

конкурентоспроможності підприємств є: 

- удосконалення нормативно-законодавчої бази щодо здійснення 

підприємницької діяльності; 

- розробка та забезпечення дієвості антимонопольного законодавства; 

- підтримка з боку держави новостворених підприємств: зміни у 

законодавстві, визначення перспективних (як зовнішніх, так і внутрішніх) 

ринків збуту, забезпечення інформацією про новітні технології; 

- усунення бар’єрів в підприємницькій діяльності та зменшення 

податкового навантаження; 

- забезпечення платоспроможного попиту населення; 

- фінансове стимулювання інноваційної діяльності підприємств щодо 

створення нових товарів [5, с. 54]. 

Процес управління також є важливим в сфері підвищення 

конкурентоспроможності підприємства, це стосується раціонального 
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управління трудовим потенціалом, ефективного управління інноваціями і 

новітніми технологіями, ефективного управління процесом виробництва, 

управління інформаційними ресурсами (особливо при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності) тощо. 

Сам ринок, в якому функціонує підприємство, та його особливості 

(глобалізація ринку і наявність мережі Інтернет) безпосередньо впливають на 

підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Дієвими засобами глобалізації є всесвітньо відомі та доступні засоби 

інформації – телебачення, радіо, друковані видання, мережа Інтернет. Інтернет-

середовище сприяє стрімкому проникненню компаній на світовий ринок. 

Відсутність кордонів в Інтернет-просторі сприяє процесу глобалізації 

виробництва та торгівлі. Так інформація перетворюється на основний 

виробничий ресурс. В умовах інформаційної економіки інформація набуває 

першочергового значення. Отже, конкурентоспроможність підприємства є 

основним фактором національного розвитку та корпоративного виживання. 

Відсутність достатнього досвіду функціонування підприємства в ринкових 

умовах, низькі темпи інноваційного розвитку, технологічні, технічні проблеми 

та відсутність обґрунтування цінової політики обумовлюють низький рівень 

конкурентоспроможності сучасних українських підприємств. Насамперед, 

конкурентоспроможність підприємства як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринку, визначається здатністю задовольнити потреби покупців 

краще, ніж конкуренти. 

Вирішення вищенаведених завдань вимагає  різних підходів в різний 

період часу як з боку самого підприємства, так і зі сторони держави, а також 

врахування постійно змінюваних умов зовнішнього і внутрішнього середовищ. 

При цьому діяльність підприємства повинна бути спрямована, в першу чергу, 

на швидке та своєчасне реагування на ці зміни. 

На сьогодні діяльність сучасних підприємств є складною, різнобічною та 

динамічною. Інформація, новітні технології, система менеджменту змінюються 

набагато швидше, ніж раніше та призводять до виникнення нових 
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конкурентних ринків. Для того, щоб зайняти свою конкурентну позицію на 

ринку, підприємства змушені постійно розробляти та впроваджувати 

інноваційні стратегії. В основі конкуренції лежить правило: завжди йти на 

одному рівні з технічним, технологічним та інформаційним прогресом, 

враховуючи при цьому роль внутрішніх та зовнішніх факторів. 

Підвищення конкурентоспроможності сучасних підприємств досягається, 

насамперед, шляхом орієнтації підприємства на вимоги споживача, 

удосконалення якості продукції, впровадження інноваційних технологій, більш 

ефективного використання ресурсів (як фінансових, так і людських) тощо. Так, 

ключовим сегментом забезпечення продуктивності та підвищення 

конкурентоспроможності є людський ресурс [3, с. 185]. 

Так, існують загальнім методи підвищення конкурентоспроможності 

підприємств, однак шляхи підвищення конкурентоспроможності певного 

підприємства повинні бути розроблені, спираючись, безпосередньо, на  

конкретний вид  та специфіку його діяльності, організаційну структуру тощо. 

Задля підвищення конкурентоспроможності сучасного підприємства 

необхідно зважати на ефективність управління виробництвом з урахування 

специфіки  його діяльності, а також на розробку та реалізацію  стратегії 

підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому та 

внутрішньому ринках. 

Конкурентоспроможність підприємства характеризується дією системи 

факторів зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування. 

Фактори зовнішнього середовища поділяються на фактори прямого (державні, 

ринкові,конкурентні) та непрямого (стан економіки, політичні, міжнародні, 

соціальні) впливу [9, с. 227]. 

Фактори зовнішнього середовища: 

- дієвість нормативно-правової бази; 

- рівень державного регулювання та розвитку економіки країни (система 

оподаткування, банківська та кредитно-фінансова система, система 

зовнішньоекономічних зв’язків); 
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- стан та напрямки здійснення внутрішніх реформ; напрямки зовнішньої 

політики; участь країни у світових інтеграційних процесах;  

- система комунікацій; 

- фактори, що визначають ємність ринку, вимоги споживачів до якості 

продукції; 

- структура та кількість природних монополій; 

- ефективність діяльності антимонопольного комітету. 

До факторів внутрішнього середовища відносять такі 

внутрішньовиробничі показники: 

- організація, ефективність управління та виробництва; 

- технічний рівень виробництва; 

- система стимулювання та формування попиту та збуту; 

- стан ресурсного потенціалу (сировинна база, технологічне та технічне 

забезпечення, кадровий потенціал, фінансові можливості та впровадження 

інновацій). 

Рівень конкурентоспроможності підприємства у внутрішньому середовищі 

визначається такими факторами, як виробничий потенціал (організаційно-

економічні, фінансові, технічні фактори та маркетинг) та інвестиційний 

потенціал (здатність до самофінансування та можливість залучення додаткових 

фінансових ресурсів). 

Конкурентоспроможність підприємства на зовнішньому ринку, 

насамперед, визначається:  

- спроможністю продукції підприємства конкурувати з аналогічною 

продукцію інших підприємств; 

- можливістю підприємства до ефективного функціонування на ринку; 

- ефективним використанням методів управління, ресурсів та технологій, 

знань та умінь персоналу, складових маркетингової діяльності, що 

відображаються в конкурентоспроможності продукції; 

- одержанням підприємством конкурентних переваг при умові виходу на 

ринок продукції відповідної якості [4, с. 173]. 
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Вихід сучасних українських підприємств на глобальний ринок потребує 

виконання ряду умов. 

Угода про асоціацію з ЄС та членство України у СОТ відкрили шлях до 

інтенсифікації та подальшої лібералізації відносин з торговельними 

партнерами, надали можливість підприємствам, що здійснюють 

зовнішньоекономічну діяльність, вийти на нові ринки з високою купівельною 

спроможністю. Так, розширити присутність українського експорту на ринках 

Балкан дозволило укладання угоди про вільну торгівлю з Чорногорією. 

Підвищення конкурентоспроможності підприємства не є разовою чи 

періодичною дією, а являє собою безупинний процес, спрямований на швидке 

пристосування до мінливих умов зовнішнього середовища. Так, забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства та її підвищення являє собою процес 

змін, реалізація якого потребує стратегічного підходу, оскільки зміни 

відбуваються у всіх організаційних складових, включаючи управління 

персоналом, зміни в технологічному процесі, ринки збуту. Тому виникає 

потреба в розробці стратегії підвищення конкурентоспроможності. 

Основними шляхами підвищення конкурентоспроможності підприємств на 

зовнішньому ринку в сучасних умовах господарювання, є: 

- впровадження прогресивних інформаційних технологій; 

- розвиток та подальше удосконалення інноваційної діяльності; 

- підвищення організаційного та технологічного рівня виробництва 

продукції; 

- диференціація та системна інтеграція; 

- налагодження, розвиток та постійне удосконалення зв’язків із зовнішнім 

середовищем; 

- зниження витрат виробництва; 

- запровадження стратегічного маркетингу при виході підприємства на 

зовнішній ринок; 

- запровадження та розвиток  логістики; 

- запровадження сучасних обліково-фінансових схем; 
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- впровадження в діяльність та подальший розвиток тактичного 

маркетингу; 

- здійснення аналізу собівартості окремого виду товару згідно періодів 

його існування та вироблення на цій основі дієвих заходів щодо зниження 

собівартості [6, с. 115]. 

Основними елементами системи факторів підвищення 

конкурентоспроможності підприємства - суб’єкта ЗЕД в сучасних умовах 

здійснення господарської діяльності є: 

1. Забезпечення ефективного управління якістю продукції, адже на 

сьогодні споживач має можливість обирати необхідний йому товар з великої 

кількості товарів та послуг, що пропонуються. Продукція підприємства, яке 

прагне до завоювання зовнішнього ринку, повинна відповідати міжнародним 

стандартам якості та супроводжуватись сертифікатом відповідності системи 

якості міжнародних стандартів. 

2. Впровадження в діяльність підприємства інноваційної політики, що 
визначатиме здатність підприємства конкурувати як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринку. Мета  інноваційної діяльності визначає її спрямування на 
виробництво нових або відсутніх на ринку товарів чи послуг. Інноваційна 
політика в’являє собою сукупність виробничих, фінансових, науково-
технічних, управлінських та ряду інших заходів, що спрямовані на 
виготовлення та просування нової або відсутньої продукції на зовнішній ринок 
збуту. Інновація являє собою сучасний техніко-економічний процес, який 
призводить до створення кращих за своїми якостями та технічними 
характеристиками товарів дозволяє підприємству зайняти свою конкурентну 
позицію на ринку завдяки використанню новітніх ідей, розробок та винаходів. 
В основі інноваційної політики лежать ефективні технології та ідеї. Потреби 
суспільства з часом змінюються, споживачі товарів чи послуг висувають все 
більш жорсткіші вимоги до ринку товарів та послуг взагалі та до якості 
зокрема. Задоволення потреб споживачів в конкретний, необхідний саме 
споживачеві період часу – основне завдання інноваційної політики. 
Підприємству, для забезпечення його конкурентоспроможності та 
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довгострокового ефективного функціонування, необхідно передбачати 
інноваційні можливості, бути здатним до комплексного управління всім 
інноваційним циклом. 

3. Використання трудового потенціалу. Людський капітал – є одним з 
найвпливовіших складових в діяльності підприємства та одним з 
найважливіших факторів підвищення його конкурентоспроможності. Досвід 
провідних успішних іноземних підприємств свідчить про посилення впливу 
управління трудовими ресурсами в системі факторів, що забезпечують 
конкурентоспроможність підприємств. Згідно з сучасними концепціями 
управління, людський фактор є одним з фундаментальних економічних 
ресурсів підприємства, що впливає на прибутковість, розвиток та 
конкурентоспроможність підприємства. В діяльності сучасних українських 
підприємств роль людського потенціалу є недооціненою. Досить мала частка 
підприємств піклується про забезпечення належних умов праці та її гідну 
оплату. Оскільки трудовий капітал є основним елементом економічного 
розвитку всього підприємства, то керівники повинні сприяти забезпеченню 
належних умов праці та всебічно мотивувати працівників до здійснення ними 
ефективної зовнішньоекономічної діяльності. 

4. Забезпечення сталих конкурентних позицій продукції та  поступове 
розширення позицій на зовнішньому ринку, сюди відноситься: забезпечення 
пріоритетності продукції; підтримання належної якості товару та його 
технічних характеристик з метою задоволення потреб та конкретних запитів 
споживачів; визначення переваг власного товару з подібними товарами-
замінниками на ринку, визначення недоліків  аналогічних товарів, які 
пропонують конкуренти; вивчення методів конкурентів щодо вдосконалення 
товарів-аналогів; дослідження цінової політики щодо підвищення 
конкурентоспроможності; визначення нових пріоритетних сфер збуту 
продукції, диференціація продукції, що забезпечить досить стійкі переваги 
споживачам, яким надаються певні види взаємозамінних товарів; вплив на 
споживача шляхом обмеження появи на ринку нових товарів; ведення 
рекламної діяльності; надання кредиту [7, с. 237]. 
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Окрім зазначених вище факторів, досягнення конкурентоспроможності 

підприємства на зовнішньому ринку має пряму залежність від виконання таких 

умов: 

- адекватного та правильного розуміння вимог споживачів на 

зовнішньому ринку; 

- знання культури та правил ведення бізнесу в кожній окремій країні; 

- оволодіння інформацією щодо рівня конкурентоспроможності в галузі; 

- коригування своєї продукції у відповідності до смаків та вподобань 

споживачів тієї країни, куди експортується продукція; 

- вибір найбільш раціонального та обґрунтованого способу виходу на 

зовнішній ринок; 

- врахування політичних, культурних, соціальних, юридичних та 

екологічних особливостей країни-імпортера [8, с. 115]. 

Широке використання мережі Інтернет значно розширює можливості 

підприємства та сприяє його успішному виходу на зовнішній ринок. В умовах 

глобалізації однією з особливостей є світова електронна торгівля: електронні 

торги через мережу Інтернет витісняють традиційні форми зовнішньої торгівлі. 

Таким чином, присутність конкуренції на ринку ставить завдання перед 

підприємствами стосовно пристосування його діяльності до вимог зовнішнього 

середовища. Саме конкурентоспроможність підприємства забезпечує його 

можливість щодо збереження або розширення конкурентних позицій на 

цільовому ринку, а також впливати на ринкову ситуацію шляхом пропонування 

якісних продукції або послуг, задовольняючи при цьому специфічні вимоги 

споживачів та забезпечуючи, тим самим, ефективність функціонування.   

Сучасні нестабільні умови зовнішнього середовища спонукають 
підприємства використовувати в своїй діяльності більш потужний інструмент, 
який би надав змогу не тільки піднести підприємство на новий, більш 
ефективний рівень управління та функціонування, але й врахував основні цілі, 
що поставлені перед ним. Однією з основних передумов успішного 
функціонування підприємства на зовнішньому ринку є необхідність 
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використання ефективного механізму управління міжнародною 
конкурентоспроможністю, що забезпечить розробку та реалізацію концепції 
розвитку такого підприємства в умовах глобалізації та зростаючого рівня 
конкуренції, сприятиме забезпеченню конкурентних переваг в даний час та на 
перспективу [2, с. 20]. 

Отже, в сучасних умовах структурних змін на зовнішньому ринку 
головним завданням підприємства є знаходження своєї ніші в умовах жорсткої 
конкуренції на світовому ринку. Для цього підприємство, що функціонує в 
глобальній економіці, має враховувати особливості та зміни сучасного ринку. 

В сучасних умовах розвитку економіки на перше місце виходять такі 
фактори підвищення конкурентоспроможні підприємства: здійснення 
інноваційної політики, що визначить можливість підприємства до конкуренції 
як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках; наявність кваліфікованих 
трудових кадрів, що відповідають міжнародним вимогам та стандартам ринку 
праці; динамічна система управління якістю продукції; постійне вдосконалення 
якості продукції на внутрішньому ринку та інтенсифікація діяльності 
виробників на зовнішньому ринку. 

 Отже, підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому 
ринку є можливим за умови застосування принципово нових підходів до 
розуміння та оцінювання конкурентоспроможності підприємства, розробки та 
впровадження комплексної системи управління конкурентоспроможністю, 
вибору конкурентної стратегії щодо  випуску продукції та застосування 
технологій, спрямованих на сучасний шлях відповідно мінливості зовнішнього 
середовища. 
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВ 

У статті систематизовано підходи до визначення сутності інвестиційного 

потенціалу підприємства. Розглянуто три основні підходи до визначення 

сутності цієї економічної категорії: ресурсний, цільовий та результативний; 

складові елементи, що формують інвестиційний потенціал підприємства. 
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Розглянуто систему зовнішніх та внутрішніх факторів, що здійснюють 

найбільш вагомий вплив на його формування. Систематизовано варіанти 

формування інвестиційного потенціалу підприємства 

Ключові слова: інвестиційний потенціал, фінансовий потенціал, майновий 

потенціал, кадровий потенціал, виробничий потенціал 

Розвиток соціально-орієнтованої ринкової економіки в Україні 

об’єктивно обумовлює необхідність розробки ефективного механізму 

фінансово-інвестиційного менеджменту промислових підприємств. Адже навіть 

при високій привабливості окремих галузей, у діяльності суб’єктів 

господарювання наявні значні проблеми щодо залучення та здійснення 

інвестицій. Така невідповідність виникла через прагнення інвесторів до 

стійкого зростання рентабельності, що не сприяє вирішенню стратегічного 

завдання – отримання конкурентних переваг та сталого розвитку підприємств у 

майбутньому на основі ефективного фінансування та реалізації інвестицій.  

Актуальність дослідження методів та інструментів зумовлена 

необхідністю удосконалення теоретико-методичного та практичного 

забезпечення фінансового та інвестиційного потенціалу підприємницьких 

структур. У цьому контексті важливого значення набуває обґрунтування шляхів 

покращення розвитку та використання фінансово-інвестиційного потенціалу 

підприємницьких структур та джерелами їх фінансування.  

Проблематиці фінансово-інвестиційного аналізу підприємств присвятили 

свої наукові праці провідні вчені України та країн СНД: М.  Білик, І.  Бланк, 

В.Бочаров, Н. Корж, А. Пересада, О. Смірнова, А. Череп, В. Шевчук, В. 

Шеремет та інші. Незважаючи на розмаїття наукових поглядів щодо сутності, 

теорії і практики фінансово-інвестиційного потенціалу підприємницьких 

структур та її удосконалення, ці питання залишаються недостатньо вивченими 

українською економічною наукою. 

Ефективне функціонування підприємства – це результат вдало 

організованого управління його фінансово-інвестиційним потенціалом, що 

сприятиме підвищенню результативності діяльності господарюючого суб’єкта.  
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Фінансово-інвестиційний потенціал є ключовим важелем, який формує 
механізм динамічної трансформації ресурсів у результати господарської 
діяльності підприємства. На сучасному етапі вирішення багатьох економічних 
проблем підприємствами стає можливим за умов підвищення ефективності 
використання наявних ресурсів.  

В етимологічному значенні термін «потенціал» походить від латинського 
potential означає «потужність, сила» і «приховані можливості», які в 
господарській практиці завдяки праці можуть стати реальністю [1]. В 
узагальнюючому вигляді потенціал розглядають як засоби, запаси та джерела, 
які є в наявності та можуть бути мобілізовані для досягнення визначеної мети, 
виконання виробничої програми і розв’язання існуючих проблем [1].  

Потенціал підприємства свідчить не тільки про наявність можливостей 
реалізації сформульованих завдань, а й про використання цих можливостей для 
досягнення визначеної мети [2]. Інформаційний пошук показав, що існують 
різні підходи до визначення поняття «потенціал підприємств» та виокремлення 
його видів. З результатів проведеного дослідження стало відомо, що більшість 
науковців поняття потенціалу підприємства асоціюють з ресурсами.  

Деякі з науковців обмежуються тільки даним аспектом у визначенні 
потенціалу. Інші розуміють, що ресурсне забезпечення не відіграє вирішальної 
ролі без його перетворення з метою створення прибутку підприємства. В той же 
час доречним є зауваження Корж Н.В., яка визначила, що «ресурси не є 
самоціллю, а засобом реалізації мети діяльності економічної системи, що 
полягає в максимізації виробництва товарів та послуг [3]. Потенціал 
підприємства можна представити як джерела підприємства, які спрямовані на 
досягнення певної мети в його діяльності.  

Структура потенціалу підприємства характеризується значною кількістю 
складових, до яких відносяться об’єктні (виробничий, фінансовий, 
інвестиційний потенціали) і суб’єктні (маркетинговий, науково-технічний, 
інформаційний). Вони тісно перетинаються між собою, проте максимально 
можливе виявлення і використання резервів по кожному з напрямків є 
імпульсом розвитку підприємства в цілому [4].  



157 

Тож, функціонування та розвиток будь-якого суб’єкта господарювання є 

можливим лише за наявності певного потенціалу, перш за все фінансового та 

інвестиційного.  

Серед науковців не існує єдиної позиції стосовно «сутності поняття 

«фінансовий потенціал підприємства», його формування та використання. 

Зазначимо, що у більшості сучасних публікацій автори ототожнюють 

фінансовий потенціал з фінансовими ресурсами підприємства [1, 2]. Хоч ці два 

терміни і близькі за змістом, але не ідентичні. Фінансові ресурси завжди 

розглядають як складову фінансового потенціалу, одним словом, як грошові 

доходи і накопичення, які отримують підприємницькі структури від 

використання наявних ресурсів (трудових та матеріальних). Загалом, під 

поняттям фінансового потенціалу пропонуємо вважати сукупність 

можливостей підприємницької структури, що визначаються формуванням та 

використанням фінансових ресурсів, які мають приносити дохід у певний 

період діяльності.  

На жаль, відсутнє й єдине визначення дефініції «інвестиційний 

потенціал», повністю не встановлене його місце у загальній структурі 

потенціалу і функції під час побудови стратегії розвитку підприємницької 

структури. О.Федонін трактує «інвестиційний потенціал як головну складову 

фінансового потенціалу, розуміючи під ним можливості для здійснення 

простого і розширеного відтворення» [4]. На думку інших вчених: 

«інвестиційний потенціал» виступає в ролі сукупного інвестиційного попиту, 

який характеризується тим, що власники інвестиційних ресурсів мають 

накопичений капітал, але не перетворюють його по тим або іншим причинам у 

реальну пропозицію капіталу; це джерело для майбутнього інвестування, а 

також, що під інвестиційним потенціалом необхідно розуміти сукупність 

наявних матеріальних, нематеріальних, трудових та організаційно-

управлінських ресурсів підприємства, що характеризує його спроможність  

прийняти та освоїти інвестиційні кошти [2, 3].  

Проведене дослідження доводить, що фінансовий потенціал забезпечує 
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можливість трансформації ресурсного, виробничого, інноваційного, 
інвестиційного, маркетингового, організаційно-управлінського потенціалів у 
фінансові результати діяльності та використовується для досягнення 
стратегічних і тактичних цілей підприємства. Безліч визначення сутності 
дефініції «інвестиційний потенціал підприємства» пояснюється тим, що кожен 
дослідник визначав це поняття відповідно до окремих аспектів вивчення її 
розвитку, формування та використання. Здійснивши аналіз вищенаведених 
визначень «інвестиційний потенціал підприємства», необхідно виділити два 
підходи до тлумачення.   

Перший базується на сприйнятті інвестиційного потенціалу як ресурсної 
сукупності, тоді як другий вказує на можливість використання ресурсів.  

Тож, узагальнення економічної літератури дає змогу виділити наступні 
підходи тлумачення дефініції «інвестиційний потенціал»:  

- належним чином упорядкована сукупність інвестиційних ресурсів;  
- сукупність інвестиційних можливостей підприємства, використання 

яких спрямоване на досягнення цілей його інвестиційної стратегії;  
- наявні і приховані можливості підприємства для здійснення простого і 

розширеного відтворення;  
- сукупний інвестиційний попит;  
- сукупність організованих певних соціально-економічних ресурсів, які 

перебувають у взаємозв’язку та можуть, за певних діючих внутрішніх і 
зовнішніх факторів інвестиційного середовища, бути спрямовані на досягнення 
стратегічних цілей інвестиційної діяльності [4, 5].  

Розглядаючи окремо визнані складові потенціалу підприємства, слід 
відмітити, що під фінансовим потенціалом розуміють здатність наявних 
ресурсів приносити доходи підприємству в певний момент часу [5]; а «під 
інвестиційним потенціалом розуміється максимально можливий обсяг 
зовнішніх (банківські позики і кредити, випуск цінних паперів та ін.) – і 
внутрішніх (амортизаційні відрахування, нерозподілений прибуток і т. ін.) 
інвестиційних ресурсів, акумульованих на підприємстві, який створюється з 
метою накопичення і дозволяє досягти очікуваного результату при наявних 
можливостях [3].  
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Таким чином, на підставі результатів аналізу літературних джерел було 
встановлено, що фінансовий і інвестиційний потенціали потрібно розглядати як 
єдине поняття, що обумовлено сукупністю загальних характеристик та 
принципів (джерела формування, суб’єкти, об’єкти, структура і т. д.). Тож, під 
фінансово – інвестиційним потенціалом слід розуміти можливість 
підприємницької структури не тільки мобілізовувати сукупність власних 
фінансових і інвестиційних ресурсів, та й з максимальною ефективністю їх 
використовувати задля отримання економічної вигоди та забезпечення стійкості 
діяльності.  

Фінансово-інвестиційний потенціал підприємницьких структур має 
подвійну визначеність, яка обумовлена як можливістю фінансування 
діяльності, що реалізується на підставі існуючого виробничого потенціалу, так і 
можливістю фінансування інвестиційних проектів, спрямованих на 
вдосконалення виробничого потенціалу і тим самим на збільшення його 
економічного потенціалу майбутньому. Формування джерел фінансово-
інвестиційного потенціалу відбувається в процесі відтворення господарської 
діяльності економічних суб'єктів господарювання.  

Крім того, для забезпечення довготривалої фінансово-інвестиційної 
стабільності та стійкості, підприємство потребує стратегічного підходу при 
вирішенні довгострокових фінансових завдань, в способах підвищення їх 
ефективності, а стратегія розрахунку фінансово- інвестиційного потенціалу є 
одним з таких способів. 
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OСOБЛИВOСТI РOЗВИТКУ IННOВAЦIЙНOЇ ДIЯЛЬНOСТI AГРAРНИХ 

ПIДПРИЄМСТВ 
Статтю присвячено дослідженню теоретичних та методичних основ 

розвитку інноваційної діяльності аграрних підприємств. У стaттi 

прoaнaлiзoвaнo сутнiсть iннoвaцiйнoгo рoзвитку пiдприємствa. Здiйсненo 

aнaлiз чинникiв, якi перешкoджaють впрoвaдженню iннoвaцiй в сiльськoму 

гoспoдaрствi. Утoчненo oсoбливoстi впровадження iннoвaцiйних прoцесiв на 

аграрних пiдприємствaх. 

Ключові слова: iннoвaцiя, iннoвaцiйний прoцес, iннoвaцiйний рoзвитoк, 

iннoвaцiйнa стрaтегiя. 

        Сучaснi перспективи екoнoмiчнoгo рoзвитку Укрaїни пoв’язуються з 
висoкoтехнoлoгiчними й кoнкурентoспрoмoжними пiдприємствaми, 
гoспoдaрськa дiяльнiсть яких ствoрювaлa б синергетичний ефект iз 
нaцioнaльнoю екoнoмiчнoю системoю. Тaкий ефект мoжливий лише зa 
нaявнoстi iннoвaцiйнoгo рoзвитку пiдприємств, якi склaдaють oснoву 
кoнкурентoздaтнoстi нaцioнaльнoї екoнoмiки. Пiдвищення aктивнoстi 
iннoвaцiйнoї дiяльнoстi вiтчизняних пiдприємств є oднiєю з гoлoвних 
передумoв стaбiльнoстi тa стaлoгo рoзвитку екoнoмiки. 
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        Успiшне функцioнувaння oргaнiзaцiї мoжливе лише зa умoв 
системaтичнoгo i цiлеспрямoвaнoгo нoвaтoрствa, нaцiленoгo нa пoшук нoвих 
рiзнoмaнiтних мoжливoстей, якi нaдaє середoвище гoспoдaрювaння. Тaке 
нoвaтoрствo є змiстoм iннoвaцiйнoї дiяльнoстi, йoгo результaти збaгaчують i 
вдoскoнaлюють вирoбничo-гoспoдaрськi прoцеси, визнaчaють нaпрями 
мaйбутньoгo рoзвитку oргaнiзaцiї, якi ґрунтуються нa нoвих пiдхoдaх дo 
зaдoвoлення пoтреб ринку. 
        Oсoбливoстi oцiнки ефективнoстi iннoвaцiй нa пiдприємствaх 
дoслiджується в рoбoтaх бaгaтьoх вiтчизняних i зaрубiжних вчених, нaприклaд 
Єфiмoвa С., Iгнaтьєвa I., Іванченко Г., Ревенкo М., Удoд Н., Уткiн Е. 
        Метoю дaнoгo дoслiдження є oбгрунтувaння oснoвних aспектiв упрaвлiння 
iннoвaцiйнoї діяльності аграрних пiдприємствa. 
        Для Укрaїни хaрaктернa зaлежнiсть екoнoмiчнoгo зрoстaння вiд експoрту 
сирoвини i aгрoпрoмислoвoї прoдукцiї з низьким ступенем перерoбки, який 
виключaє aбo знaчнo знижує iннoвaцiйну склaдoву вирoбництвa. 
Непiдгoтoвленiсть бiльшoстi пiдприємств дo реaлiй сучaснoї екoнoмiчнoї 
ситуaцiї Укрaїни пoяснюється, в першу чергу тим, щo минуле булo прaктичнo 
пoвнiстю визнaчене i oбмежене плaнoвими зaвдaннями, зoвнiшнє середoвище 
не стимулювaлo, a чaстo нaвiть перешкoджaлo фoрмувaнню iннoвaцiйних 
мoделей упрaвлiння. Через це, при вхoдженнi пiдприємствa, не oрiєнтoвaнoгo 
нa iннoвaцiї в нoве динaмiчне середoвище, виникaє кoнфлiкт, щo веде дo 
неoбхiднoстi, aбo пoстiйнo, oперaтивнo пiдлaштoвувaтися пiд змiни, щo вже 
вiдбулися, aбo фoрмувaти специфiчнi мехaнiзми упрaвлiння, щo дoзвoляють 
прoгнoзувaти мaйбутнi змiни i aдеквaтнo нa них реaгувaти, тoбтo ствoрювaти 
мехaнiзми упрaвлiння iннoвaцiями. 
        Iннoвaцiї ствoрюють вaртiсть i мaтерiaльнi бaгaтствa, спирaючи нa якусь 
фoрму змiн (у будь-якiй oблaстi – технoлoгiї, мaтерiaлiв, цiн, пoслуг, демoгрaфiї 
aбo нaвiть геoпoлiтики), фoрмуючи нoвий пoпит aбo звертaючись дo нoвих 
спoсoбiв зaмiщення oснoвнoгo кaпiтaлу i викoристaнню «зрiлих ринкiв». 
Iннoвaцiї сприяють перемiщенню ресурсiв у сферу бiльш висoкoї 
прoдуктивнoстi i прибутку. 
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        В свoю чергу, iннoвaцiйний прoцес – це пoслiдoвнiсть пoдiй, пiд чaс яких 
iннoвaцiя визрiвaє вiд iдеї дo кoнкретнoгo прoдукту, технoлoгiї, структури aбo 
пoслуги i рoзпoвсюджується у гoспoдaрськiй прaктицi i суспiльнiй дiяльнoстi 
[1]. 
        Склaднa структурa прoцесу ствoрення нoвoвведення, нoвi фoрми йoгo 
oргaнiзaцiї вимaгaють суттєвoї рекoнструкцiї i вдoскoнaлення дiючoї системи 
упрaвлiння цим прoцесoм. Вoни пoвиннi здiйснювaтися кoмплекснo: зверху 
вниз, реaлiзуючи зaгaльнi принципи тa вимoги стoсoвнo єдинoї центрaлiзoвaнoї 
системи упрaвлiння, i знизу вгoру, реaлiзуючи oсoбливoстi зaгaльних принципiв 
тa вимoг стoсoвнo кoнкретнoгo прoцесу, пoв'язуючи при цьoму пoкaзники i 
метoди oцiнки, плaнувaння тa стимулювaння в єдину дiєву систему. 
        Нa oснoвi спoсoбу oргaнiзaцiї iннoвaцiйнoгo прoцесу у фiрмi мoжнa 
видiлити нaступнi мoделi iннoвaцiйнoгo пiдприємництвa: 
        1) Іннoвaцiйне пiдприємництвo нa oснoвi внутрiшньoї oргaнiзaцiї, кoли 
iннoвaцiя ствoрюється i (aбo) oсвoюється усерединi фiрми її спецiaлiзoвaними 
пiдрoздiлaми нa бaзi плaнувaння i мoнiтoрингу їх взaємoдiї зa iннoвaцiйним 
прoектoм; 
        2) Іннoвaцiйне пiдприємництвo нa oснoвi зoвнiшньoї oргaнiзaцiї зa 
дoпoмoгoю кoнтрaктiв, кoли зaмoвлення нa ствoрення i (aбo) oсвoєння iннoвaцiї 
рoзмiщується мiж стoрoннiми oргaнiзaцiями. 
        Нaйбiльш чaстo викoристoвується другa мoдель iннoвaцiйнoгo 
пiдприємництвa – фiрмa рoзмiщує зaмoвлення нa рoзрoбку нoвин, a oсвoює їх 
влaсними силaми (не нa oснoвi рoзмiщення кoмплексних зaмoвлень типу «пiд 
ключ»). Вiднoснa рiдкiсть викoристoвувaння першoї мoделi пoяснюється 
недoстaтнiм пoтенцiaлoм «зaвoдськoї нaуки» [5].  
        В oснoвi всiх видiв iннoвaцiйнoгo пiдприємництвa лежить ствoрення i 
oсвoєння нoвих видiв прoдукцiї (тoвaрiв, пoслуг), вигoтoвлення, ствoрення 
речей, цiннoстей, блaг, щo рoзумiється в нaйширшoму знaченнi слoвa. 
Гoлoвнoю i визнaчaючoю чaстинoю тaкoгo пiдприємництвa є ствoрення i 
вирoбництвo нaукoвo-технiчнoї прoдукцiї, тoвaрiв, рoбiт, iнфoрмaцiї, духoвних 
(iнтелектуaльних) цiннoстей, щo пiдлягaють пoдaльшiй реaлiзaцiї пoкупцям, 
спoживaчaм.  
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        Пiдприємництвo як прoцес включaє чoтири стaдiї: пoшук нoвoї iдеї i її 

oцiнкa; склaдaння бiзнес-плaну; пoшук неoбхiдних ресурсiв; упрaвлiння 

ствoреним пiдприємствoм. Для iннoвaцiйнoгo пiдприємництвa цi oснoвнi 

чoтири стaдiї дoцiльнo рoзбити нa бiльш дрiбнi.  

        Oсoбливo вaжливoгo знaчення для iннoвaцiйнoгo пiдприємництвa нaбувaє 

сaме першa стaдiя – пoшук нoвoї iдеї, нa якiй ми i зупинимoся бiльш детaльнo. 

Здiйснення пiдприємницькoї дiяльнoстi зaвжди зaснoвaнo нa якiйсь кoнкретнiй 

iдеї. Пiдприємницькa iдея, в oснoвi якoї – aктивнiсть i рiшучa, прoдумaнa у всiх 

детaлях iннoвaцiйнa iнiцiaтивa сaмoгo пiдприємця, мoже oхoплювaти як прoцес 

вирoбництвa в цiлoму, тaк i oдин aбo декiлькa йoгo oкремих чaстин.  

        Якщo зoсередити увaгу сaме нa фрaгментaрнiй фoрмi пiдприємницькoї iдеї, 

тo мoжнa видiлити oснoвнi нaпрями в дiяльнoстi пiдприємця, мoжливi для 

реaлiзaцiї iдеї, тoбтo пoвнoгo aбo чaсткoвoгo oнoвлення пiдприємствa: 

        – змiнa системи упрaвлiння вирoбництвoм; 

        – зaстoсувaння нoвoї технiки aбo технoлoгiї; 

        – викoристaння нoвих бiльш екoнoмiчних aбo мiцних мaтерiaлiв у 

вирoбництвi тoвaру; 

        – пoкрaщення дизaйну, упaкoвки тoвaру; 

        – принципoвo нoвa схемa oргaнiзaцiї реклaмнoї кaмпaнiї пiдприємствa 

тощо [6]. 

        Прoте iннoвaцiйний хaрaктер дiяльнoстi пiдприємницькoї фiрми мoже 

виявлятися не тiльки пo вiднoшенню дo чинникiв вирoбництвa, oргaнiзaцiї 

сaмoгo прoцесу вирoбництвa aбo ж сaмoгo тoвaру, aле i вiднoснo рoзстaнoвки 

людей, щo беруть учaсть в прoцесi вирoбництвa. В цьoму випaдку 

пiдприємницькa iдея мoже ґрунтувaтися нa нaступних дiях: 

        – пoвнiй aбo чaсткoвiй змiнi всiх учaсникiв прoцесу вирoбництвa з метoю 

«видaлення» мaлoквaлiфiкoвaних прaцiвникiв; 

        – ствoреннi «oсoбливoгo духу» в кoлективi прaцюючих зa рaхунoк 

мoбiлiзуючих фoрмулювaнь цiльoвих устaнoвoк i стимулiв руху дo тaкoї мети 

тoщo. 
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        Тaким чинoм, iннoвaцiйну iдею мoжнa визнaчити як реaльнo iснуючу 
мoжливiсть вирoбництвa oригiнaльнoгo тoвaру, прoдукту, пoслуги aбo ж їх 
пoлiпшених вaрiaнтiв aбo мoдифiкaцiй, a тaкoж нoвих мaрoк.  
        Oснoвнa хaрaктернa рисa iннoвaцiйнoгo пiдприємствa 
сiльськoгoспoдaрськoгo признaчення пoлягaє у ствoреннi тa кoмерцiйнoму 
викoристaннi технiкo-екoнoмiчних нoвoвведень у гaлузях aгрaрнoї сфери. 
Oснoвoю дiяльнoстi є нoвoвведення, якi фoрмують прибутки як oкремих 
виробничих гaлузей, тaк i гaлузей з нaдaння пoслуг, щo дoзвoляє ствoрити 
нoвий ринoк чи зaдoвoльнити нoвi пoтреби.  
        З oгляду нa не сприятливу екoнoмiчну ситуaцiю укрaїнськi aгрaрнi 
пiдприємствa не пoспiшaють пiдвищувaти свoю iннoвaцiйну aктивнiсть, 
зaлишaючи її нa низькoму рiвнi. Для ефективнoгo функцioнувaння сiльськoгo 
гoспoдaрствa, неoбхiдним є пoстiйне пoнoвлення прoдукцiї, впрoвaдження 
нoвих метoдiв упрaвлiння тa сучaсних технoлoгiй, фoрмувaння пoвнoцiннoї 
iнфрaструктури.  
        Пiдвищення aктивнoстi iннoвaцiйнoї дiяльнoстi сiльськoгoспoдaрських 
пiдприємств є oднiєю з гoлoвних передумoв стaбiльнoстi тa стaлoгo рoзвитку 
aгрaрнoгo сектoру екoнoмiки, oскiльки це дoзвoляє не лише змiнити хaрaктер 
вирoбничoї дiяльнoстi, aле i нaпoвнити її нoвим знaченням i прaктичним 
змiстoм. Зa тaких умoв гoспoдaрюючi суб’єкти пoвиннi oбирaти рoзвивaючу 
ринкoву стрaтегiю функцioнувaння, якa стaє визнaчaльним чинникoм 
дoсягнення екoнoмiчнoгo лiдерствa, вaжливим iнструментoм у кoнкурентнiй 
бoрoтьбi. 
        Прoцес пoшуку нoвoгo тoвaру з урaхувaнням пoтреб спoживaчiв, вихiд 
нoвoгo тoвaру нa ринoк, спoстереження зa oбсягaми прoдaжу це oснoвнi 
структурнi елементи iннoвaцiйнoї пoлiтики пiдприємствa. Неoбхiднoю умoвoю 
стрaтегiчнoгo вибoру типу iннoвaцiйнoї пoлiтики пiдприємствa є врaхувaння 
oсoбливoстей тoгo сектoру екoнoмiки, дo якoгo нaлежить пiдприємствo. 
Здiйснений aнaлiз нaукoвих прaць визнaчaє три типи iннoвaцiйнoї пoлiтики: 
нaступaльнo-ризикoвий, нaступaльний тa евoлюцiйний, яким притaмaннi 
зaгaльнi oзнaки, кoтрi пoтребують детaлiзaцiї.     
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        Слiд зaзнaчити, щo нaступaльний тип iннoвaцiйнoї пoлiтики мaє ширoкий 

спектр зaстoсувaння – йoму притaмaннi силoвий, ризикoвий тa стaбiльний 

хaрaктер. Нaступaльний тип iннoвaцiйнoї пoлiтики нaпрaвлений нa ствoрення 

влaсних дoслiдницьких лaбoрaтoрiй тa вiддiлiв, щo пoстiйнo прaцюють нaд 

рoзрoбкoю нoвих прoдуктiв у вiдпoвiднiй гaлузi, видiленням кoштiв для 

придбaння прaвa випуску нoвoгo прoдукту iншoгo пiдприємствa тa 

спрoмoжнiстю швидкo рoзгoрнути мaсoве вирoбництвo нoвoї прoдукцiї, 

зaвдяки свoїм фiнaнсoвим мoжливoстям. 

        Тaким чинoм, iннoвaцiйний рoзвитoк аргарного пiдприємствa є oдним з 

прioритетних шляхiв дoсягнення пiдприємствa пoстaвлених цiлей в умoвaх 

кoнкурентнoгo середoвищa, для успiшнoгo йoгo здiйснення неoбхiднo 

прoгнoзувaти тa oцiнювaти вплив тiєї чи iншoї групи чинникiв нa цей прoцес. 

Пiдвищення aктивнoстi iннoвaцiйнoї дiяльнoстi сiльськoгoспoдaрських 

пiдприємств зaбезпечить пiдвищення кoнкурентoспрoмoжнoстi тa екoнoмiчнoї 

ефективнoстi вирoбництвa. Для aктивiзaцiї iннoвaцiйних прoцесiв в 

aгрoпрoмислoвoму вирoбництвi вaжливoю умoвoю є пoдoлaння перешкoд, a 

сaме oбмеженoстi фiнaнсoвих мoжливoстей, слaбкoї пiдтримки з бoку держaви 

тa низькoгo пoпиту нa iннoвaцiйнi рoзрoбки. 

Список використаних джерел: 
1. Єфiмoвa С. A. Метoди упрaвлiння iннoвaцiйним пoтенцiaлoм 

пiдприємствa. Бiзнес Iнфoрм. 2021. № 6. С. 86-91.  

2. Iгнaтьєвa I.A. Iннoвaцiйний менеджмент: теoрiя, метoдoлoгiя, прaктикa.  

К.: Знaння Укрaїни, 2016.  250 с. 

3. Ревенкo М. Удoскoнaлення держaвнoгo регулювaння рoзвитку aгрaрнoгo 

сектoру екoнoмiки. Екoнoмiкa Укрaїни. 2021. № 12. С. 51-55 

4. Удoд Н.М. Упрaвлiння iннoвaцiйним рoзвиткoм aгрoпрoмислoвoгo 

вирoбництвa: стaн тa перспективи рoзвитку. Зoвнiшня тoргiвля: екoнoмiкa, 

фiнaнси, прaвo.  2021. № 3.  С. 53-62. 

        5.  Уткiн Е.A. Плaнувaння iннoвaцiй: укрaїнськi реaлiї.  Київ: КНЕУ, 2019.  

272.  



166 

        6. Чорна Н. Ю., Іванченко Г. В., Кочерга О. В. Методологічні основи 

управління інноваційною діяльністю сучасного підприємства. Інвестиції: 

практика та досвід. 2014. № 1. С. 98–103. 

 

УДК 65.014.1 
Алла Григулець 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»  
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 
СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Актуальним дослідженням стратегічного планування та розвитку стратегії в 

умовах сння підприємством з поетапним вибором оптимальної стратегії 

розвитку піобґрунтованість таких ідей спричиняють втрати підприємства 

щодо здатності швидкого і стабільного розвитку. Саме тому суттєвої уваги 

потребує удосконалення механізму формування та впровадження стратегії 

розвитку на підприємстві, що було досліджено за результатами нашої 

публікації. 

Ключові слова: стратегія, стратегічне планування, стратегія розвитку, 

стратегічне середовище, бізнес-план, обґрунтування стратегії. 

Сучасні реалії та необхідність адаптації вітчизняних підприємств до 

складних умов реформування економіки зумовила активізацію інтересу до 

розробки стратегій підприємств (фірм), оскільки без виявлення перспектив і 

передбачення майбутніх тенденцій розвитку практично неможлива і розробка 

тактичних заходів у складних ринкових умовах. 

Інтерес до проблеми планування стратегій розвитку підприємства 
поширений серед вітчизняних дослідників. Серед науковців-економістів, які 
цікавляться дослідженням проблематики обґрунтування стратегій розвитку 
підприємств, можна виділити таких авторів, як Л.П. Артеменко,                
Є.А. Бельтюков, В.А. Власенко, Л. Григор’єва, К.А. Дєєва, Л.С. Захаркіна,              
Р.М. Захарчин, А.В. Золотаревський, С.М. Клименко, С.А. Климчук,                
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В.М. Кобєлєв, О.В. Коваленко, О.І. Кузьмак, В.В. Македон, М.М. Меркулов, 
Н.Б. Писар, О.В. Раєвнєва, І.М. Сотник, С.М. Ступчук, О.П. Суслов,                
В.Є. Хаустова, М.В. Хацер, С.Б. Холод, О.І. Чайкова, О.С. Шавшин,                
С.В. Шастун та ін. Багато публікацій науковців присвячено обґрунтуванню 
послідовності планування і реалізації стратегії розвитку із виділенням 
декількох етапів. Кількісне обґрунтування стратегії розвитку підприємства 
здебільшого базується на експертному методі із застосуванням відповідної 
кількості фінансово-економічних показників. 

Мета статті - полягає у виборі та обґрунтуванні ефективної стратегії 
розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання. Зокрема, 
ефективний розвиток підприємств є необхідною та важливою умовою для його 
сталого функціонування в цілому.  

У сучасних умовах підприємства формують новий підхід до системи 
управління та стратегічного управління зокрема. З іншого боку, приймаючи 
виклик зовнішнього середовища, підприємство прагне передбачити ці зміни і 
підготуватися до них так, щоб його позиції в майбутньому були якнайкращими. 
Тому актуальним є пошук нових, відповідних сучасним реаліям методичних 
підходів до оцінки рівня стратегічного розвитку підприємства. Основною 
метою статті є удосконалення методичного підходу до вибору стратегії 
розвитку на підставі комплексного оцінювання стратегічного рівня розвитку 
підприємства. 

Однією з головних умов необхідності використання стратегії є поява 
раптових змін у зовнішньому середовищі, постановки нових цілей, або  
неможливість досягнення вже поставлених цілей за допомогою існуючих 
стратегій. Сьогоднішній ринок вимагає від керівників концентрації сил, уміння 
передбачати і багатоваріантності стратегічного курсу розвитку підприємств, 
аби ті залишалися конкурентоспроможними та досягали своїх стратегічних 
цілей і місії підприємства. Завдання на стадії вибору стратегії полягає в тому, 
щоб з можливих стратегій провести відбір прийнятних. Як правило, на 
підприємстві розглядається декілька варіантів розв’язання стратегічного 
завдання. Кожний варіант розв’язання передбачає різні можливості, вимагає 
різних витрат та пов’язаний з певним ризиком. 
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Сучасним інструментом управління розвитком підприємством в умовах 

постійних змін в зовнішньому середовищі є стратегічне управління – це процес 

управління розвитком підприємства для успішного досягнення її стратегічних 

цілей. 

Стратегічне управління включає визначення стратегії (місії) 

підприємства, стратегічне планування, реалізацію стратегії (заходи). Стратегія 

дозволяє підприємству розвивати всі сторони фінансово-господарської 

діяльності, знаходити внутрішні резерви, а головне визначати цілі і завдання на 

короткострокові і довгострокові періоди свого життєвого циклу. В процесі 

вибору стратегії підприємство орієнтується, перш за все, на певний тип 

поведінки в області конкурентної боротьби, освоєння нових технологій 

інвестиційної і цінової політики, тобто на збереження і зміцнення 

конкурентоспроможності [6]. 

У загальному вигляді технологія процесу стратегічного управління 

містить такі стадії [8]:  

– визначення місії і короткострокових цілей підприємства (усвідомлення 

проблем, розробка стратегічного бачення і місії організації, встановлення 

оптимальної сукупності збалансованих цілей);  

– стратегічний аналіз (використовується технологія стратегічного аналізу, 

яка включає оцінку, аналіз потенціалу, позиції та конкурентну перевагу 

організації, і вплив факторів зовнішнього середовища);  

– вибір стратегії розвитку (полягає в підготовці переліку стратегій і у 

виборі кращої альтернативи для даної ситуації); 

– реалізація стратегії (передбачає організаційні заходи щодо реалізації 

обраної стратегії: розробка проекту і плану, реструктуризація, формування 

культури та організаційної структури відповідно до обраної стратегії); 

– контроль та оцінка виконання положень стратегії (полягає в контролі 

стратегічного процесу, а також в оцінці виконання дій та внесенні коректив). 
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Стратегічні цілі – це пріоритети, на досягненні яких підприємство має 

намір працювати у довгостроковій перспективі (наприклад, протягом 5-10 

років). Стратегічні цілі рекомендовано щороку переглядати, з метою їх 

уточнення та актуалізації, враховуючи зміни внутрішніх або зовнішніх 

чинників.  

Стратегія є картою, яка допомагає підприємству зрозуміти, в якому 

напрямку воно рухається, вона сприяє фокусуванню на досягненні поставлених 

цілей та дозволяє досягати таких цілей швидше та ефективніше. 

Як відомо, основою стратегічного управління є стратегія, що включає 

низку взаємопов'язаних конкретних положень, які можуть стосуватися будь-

якої сфери діяльності підприємства.  

Варто також зазначити, що впровадження стратегії на підприємстві 

неможливе без стратегічного мислення. Його сутність полягає в розумінні мети 

розвитку підприємства, шляхів її досягнення, в адаптивності підприємства до 

змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі, у формуванні і реалізації 

стратегій. Стратегічне мислення передбачає вивчення потреб споживачів, 

пошук нових можливостей для організації, створення для неї сприятливих умов 

функціонування, а також уміння бачити в довгостроковій перспективі 

перешкоди та шляхи їх нівелювання.  

Нині однією з найбільш поширених є класифікація стратегій, що 

будується на основі об'єкта стратегічного управління, де розрізняють:  

– корпоративну стратегію (стратегію підприємства у цілому);  

– бізнес-стратегію, ділову, або конкурентну, стратегію (стратегію 

окремого підрозділу підприємства або його бізнес-процесів);  

– функціональну стратегію (стратегію функціональної зони 

господарювання або його функціональних служб). 

Для найбільш повного аналізу необхідно розглянути найпоширеніші, 

вивірені практикою й широко освітлені в літературі стратегії розвитку бізнесу, 

які називаються базисними, або еталонними (табл. 1) [1]: 
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Таблиця 1 - Базові стратегії розвитку підприємства 
Стратегії Продукти Ринки Розвиток 

Стратегія концентрованого зростання 
Посилення позицій Освоєний Освоєний Ресегментування й репозиціонування 

Розвиток ринку Освоєний Новий Маркетинг нових ринків 
Розвиток продукту Новий Освоєний Інноваційні розробки 

Стратегія інтегрованого зростання 
Зворотна 
вертикальна 
інтеграція 

Освоєний Освоєний Інтеграція з постачальниками 

Пряма вертикальна 
інтеграція 

Освоєний Освоєний Інтеграція з торгівельними 
посередниками 

Стратегія диверсифікованого зростання 
Центрована 
диверсифікованість 

 
Новий 

 
Освоєний 

Розширення старого виробництва для 
випуску нового продукту 

Горизонтальна 
диверсифікованість 

 
Новий 

 
Освоєний 

Освоєння нової технології на старому 
виробництві для нового продукту 

Конгломератна 
диверсифікованість 

 
Новий 

 
Новий 

Нові технології на новому виробництві 
для нового продукту й нового ринку 

Стратегія скорочення 
Ліквідація компанії Припинення 

випуску 
Припинення 

продажу 
Продаж компанії 

 
«Збір урожаю» 

 
Освоєний 

 
Освоєний 

Скорочення запасів, розпродаж 
продукції, залишкового устаткування 

Скорочення частини 
компанії 

Освоєний Освоєний Продаж окремих СОБ, закриття відділів

Скорочення витрат Освоєний Освоєний Реалізація стратегії лідерства за 
витратами 

 

        Залежно від способів забезпечення розвитку розрізняють такі види 

стратегії: 

- стратегія концентрованого розвитку – подальший розвиток 

підприємства забезпечується за рахунок удосконалення діяльності в межах 

освоєного ринку функціонування (ринкової ніші); 

- стратегія диверсифікованого розвитку – за рахунок диверсифікації 

діяльності та освоєння нових ринків збуту; 
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стратегія інтегрованого розвитку – за рахунок утворення нових 

структурних підрозділів, розвитку нових видів діяльності, застосування 

різноманітних форм інтеграції із своїми контрагентами. 

Вони відбивають підходи до зростання підприємства та пов’язані зі 

зміною стану одного чи кількох елементів: 

        - продукту; 

        - ринку; 

        - галузі; 

        - положення підприємства всередині галузі; 

        - технології. 

Кожний із елементів може перебувати в одному з двох станів: існуючому 

чи новому. Наприклад, щодо продукту, то це може бути рішення робити той 

самий продукт, або переходити до виробництва нового. Першу групу еталонних 

стратегій становлять стратегії концентрованого зростання, які пов’язані зі 

зміною продукту і (чи) ринку. При використанні цієї стратегії підприємство 

намагається поліпшити або виробляти новий продукт, змінюючи галузі. 

Підприємство веде також пошук можливостей поліпшення свого положення на 

існуючому ринку або ж переходу на новий ринок. 

Необхідно зазначити, що конкретні типи стратегій концентрованого 

зростання такі [7]: 

        - стратегія посилення позиції на ринку, коли підприємство робить усе, щоб 

з продуктом на ринку завоювати кращі позиції. Реалізація цієї стратегії 

потребує великих маркетингових зусиль, здійснення горизонтальної інтеграції, 

за якої підприємство намагається встановити контроль над своїми 

конкурентами; 

        - стратегія розвитку ринку полягає в пошуку нових ринків для вже 

виробленого продукту; 

        - стратегія розвитку продукту допускає зростання за рахунок виробництва 

нового продукту, який буде реалізовуватися на вже освоєному підприємством 

ринку. 
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Однак стратегії інтегрованого зростання пов’язані з розширенням 

підприємства шляхом додавання нових структур. Підприємство може 

використовувати такі стратегії, якщо воно перебуває в сильному бізнесі, не 

може здійснювати стратегії концентрованого зростання, в той же час 

інтегроване зростання не суперечить її довгостроковим цілям. Підприємство 

може здійснювати інтегроване зростання шляхом придбання власності або 

розширення зсередини. При цьому в обох випадках змінюється положення 

підприємства всередині галузі. Необхідно виділити два основних типи 

стратегій інтегрованого зростання: 

Стратегія зворотної вертикальної інтеграції спрямована на зростання 

підприємства внаслідок придбання або ж посилення контролю над 

постачальниками. Підприємство може або створювати дочірні структури, що 

здійснюють постачання, або ж приєднувати компанії, які вже здійснюють 

постачання. Реалізація стратегії зворотної вертикальної інтеграції може дати 

підприємству дуже сприятливі результати, пов’язані з тим, що зменшиться 

залежність від коливання цін на комплектуючі і запитів постачальників. 

Більше того, постачання як центр витрат для підприємства можуть 

перетворитися на центр доходів. 

Стратегія прямої вертикальної інтеграції виражається зростанням 

підприємства за рахунок придбання або ж посилення контролю над 

структурами, що знаходяться між підприємством й кінцевим споживачем, а 

саме – системами розподілу та продажу. Такий тип інтеграції надзвичайно 

вигідний, якщо посередницькі послуги дуже розширюються з якісним рівнем 

роботи [4]. 

Стратегія диверсифікованого зростання реалізується тоді, коли 

підприємство далі не може розвиватися на цьому ринку з цим продуктом у 

рамках цієї галузі. Необхідно сформулювати основні фактори, які 

обумовлюють вибір стратегії диверсифікованого зростання [9]: 

        - ринки в стані насичення або ж скорочення попиту на продукт, який 

перебуває в стадії занепаду; 
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        - поточний бізнес потребує значних грошових надходжень, які можуть 

бути вкладені більш прибутково в інші сфери бізнесу; 

        - новий бізнес може викликати ефект синергії за рахунок ефективного 

використання устаткування, комплектуючих виробів, сировини тощо; 

        - антимонопольне регулювання не дає змоги далі розширювати бізнес у 

рамках галузі; 

        - скорочення податкових витрат; 

        - полегшення виходу на світові ринки;  

        - залучення нових кваліфікованих службовців або ефективне використання 

потенціалу наявних менеджерів. 

Для визначення рівня розвитку та подальшого удосконалення системи 

стратегічного управління виникає необхідність оцінювати стратегічний рівень 

підприємства. Зокрема, підприємства самостійно формують свій власний 

стратегічний потенціал, що дозволяє йому закріпити специфічні його 

особливості і визначити перспективи розвитку на майбутнє. Для того, щоб 

забезпечити стабільність діяльності підприємств необхідно оцінити його рівень 

стратегічного розвитку. Врахування такої оцінки дозволить ефективно 

впливати на поточний стан та тенденції розвитку, встановлювати розміри та 

напрями змін, виявляти більш вагомі фактори такого зростання, складати 

прогнози й плани подальшого вдосконалення процесів відтворення, 

використання та управління. Тому характеристикою стратегічного розвитку в 

процесі такого оцінювання повинна бути його цінність для досягнення 

зазначених цілей, що може бути визначена за допомогою показників та методів, 

які допоможуть здійснити формування та реалізацію стратегії інноваційного 

розвитку в перспективі. 
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За сучасного розвиту підприємницької, виробничої діяльності та в умовах 

кризи, постійних світових зрушень та перепитій, підприємство не може вижити 

без альтернативних методів діяльності. Таким чином все більшого значення 

набуває використання інноваційних технологій у різних сферах діяльності 

підприємства. Головним напрямком введення новітніх технологій є 

виробництво, але на сьогодні доцільно впроваджувати інновації і на 

управлінському рівні, і на всіх рівнях організаційної структури. В контексті 

цього збільшується роль інноваційної культури на підприємстві, ефективне 

впровадження якої призводить до усестороннього залучення інновацій та 

вигідного їх використання. Підтримання інноваційної культури у всіх сферах 

діяльності підприємства допоможе створити позитивну атмосферу у колективі 

та сприятливі умови для подальшого впровадження інноваційної політики. 

Останнім часом поняття інноваційна культура знаходить все більше 

поширення, з’являються самостійні дослідження щодо аналізу різних аспектів 

цієї категорії. Заслуговують на увагу дослідження у цій сфері таких українських 

економістів, як: Антонюк Л., Бондаренко О., Василенко О., Геєць В., Громека 

В., Джаїн І., Дорофієнко В., В. Єпіфанов А., Ілляшенко С., Ільїн М., Костенко 

А., Лапін Є., Мельник Л., Одрехівський М., Поручник А., Савчук В. Але, 

незважаючи на безліч наукових робіт, які торкаються даної проблематики, 

виявлені напрацювання у даному напрямі потребують систематизації та 

узагальнення.  

Теоретичні засади особливостей розробки та впровадження інноваційної 

культури підприємства. 
В межах даної статті інноваційна культура розглядається як цілісна 

система вироблених в організації і притаманних її членам моделей поведінки, 
що впливають на моду, спосіб життєдіяльності організації. У цьому розумінні 
інноваційна культура не є первісно визначеним станом. Вона – результат 
соціальних взаємодій і передається через навчання, численні контакти між 
групами людей, поведінку, настанови, норми, систему ціннісних орієнтацій, 
манери одягатися, етику трудових відносин, символи, стиль керівництва, 
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церемонії, комунікації, мову. Діапазон інноваційної культури досить широкий: 
від створення умов ефективного використання інноваційного потенціалу 
(особистості, підприємства, організації) до його реформування. Інноваційна 
культура забезпечує сприйнятливість людей до нових ідей, їх готовність і 
здібність підтримувати і реалізувати інновації в усіх сферах життя.  

Інноваційна культура виконує наступні функції: трансляційну — передача 
з минулого в теперішній час і з теперішнього часу в майбутнє усталених типів 
інноваційної поведінки соціальних суб’єктів, які пройшли тривалу апробацію і 
набули певного ціннісного забарвлення в рамках даного суспільства; 
селекційну — відбір знову створених або запозичених інноваційних 
поведінкових моделей, які в щонайбільшій мірі відповідають потребам 
суспільства на певному етапі його розвитку; інноваційну певному етапі його 
розвитку; інноваційну — розкриття креативних можливостей описуваного 
соціокультурного механізму, вироблення нових типів інноваційної поведінки 
на основі зразків інноваційної діяльності, які виникли всередині самої культури 
або були щеплені ззовні [1, с. 207].  

Отже, інноваційна культура відображає не лише рівень розвитку 
інноваційних процесів на підприємстві, але й міру участі у цих процесах людей, 
їх задоволення від цієї участі. Вона забезпечує сприйнятливість людей до нових 
ідей, їх готовність і здатність підтримувати й реалізувати інновації у всіх 
сферах життя.  

Розглядаючи інноваційну культуру як перспективний метод управління, її 
можна охарактеризувати як самодостатній і здатний до саморегуляції 
соціально-психологічний механізм, який впливає на стиль керівництва та 
інноваційну модель поведінки на кожному етапі інноваційного процесу. Роль 
інноваційної культури у інноваційному розвитку підприємства полягає в 
організації, оптимізації, раціоналізації, контролі, регулювання і стимулювання 
взаємодії усіх елементів інноваційної системи підприємства. Мета формування 
культури інновацій полягає у реалізації ефективних інновацій в якісному 
вимірі, удосконалення механізму активізації необхідних потенціалів в 
інноваційному процесі[2. С.16].  
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При аналізі поняття інноваційної культури виділяють наступні завдання 
інноваційної культури в системі інновації діяльності підприємства: виявлення 
творчих сил і здібностей, талантів, розвиток і реалізація креативного 
потенціалу підприємства; оптимізація кадрового, виробничого, фінансового, 
науково-технічного потенціалів для здійснення інноваційного процесі та 
існування інноваційної системи; стимулювання інтелектуальної та творчої 
активності за досягнення певних цілей завдяки використання інноваційних 
ідей; активізація та оптимізація інноваційних процесів на підприємстві; 
формування і впровадження інноваційних стратегій розвитку підприємства; 
застосування демократичного стилю управління; ліквідація бар’єрів в середині 
організаційної структури підприємства для вільної комунікації та передачі 
інформації; співпраця з усіма учасниками інноваційної інфраструктури; у 
поєднанні із корпоративною культурою формування інтенсивно-
інтелектуального клімату всередині підприємства, а також створення 
інноваційного іміджу; організаційно-управлінське забезпечення інноваційного 
процесу [3, с.125].  

Формування інноваційної культури пов’язане з розвитком творчих 
здібностей і реалізацією креативного потенціалу самої людини - її суб’єкта. 
Інноваційна культура віддзеркалює цілісну орієнтацію людини, закріплену в 
мотивах, знаннях, вміннях і навичках, а також в образах і нормах поведінки. 
Формування інноваційної культури ґрунтується на системі цінностей 
організації, які являють собою ряд ідей, часто неписаних, які обґрунтовують 
цілі і сенс роботи організації. Поняття культурних цінностей ширше за 
формальне поняття цілей організації. Культура складається з правил, 
дотримання яких дає позитивний ефект [3, с.230].  

Цінності насамперед ґрунтуються на людських потребах. За своєю суттю 
цінності організації - це трансформовані потреби її людського (персонального) 
середовища. Водночас потреби людей неоднорідні, що визначає складну 
структуру системи внутрішньофірмових цінностей. Реально діюча культура 
щоденно реалізується через різні конкретні форми, такі як: культурні ритуали, 
процедури, церемонії, комунікації з використанням особливої, притаманної 
даній організації мовної культури, символів. 
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В цілому інноваційна культура розглядається як складова інноваційного 

потенціалу у складі ресурсно-нематеріального блоку. Визначення даного 

поняття є неоднозначним і трактується в різних джерелах по-різному, але в 

основному, визначається як рівень загальнокультурної, освітньої, психологічної 

підготовки персоналу до сприйняття інноваційного розвитку підприємства та 

активна його участь у процесі введення та розробки новітніх технологій.  

Аналізуючи процес впровадження та формування інноваційної культури 

доцільно виділити, що на нього впливають різноманітні чинники як зовнішні, 

так і внутрішні. До того ж необхідно враховувати безліч різноманітних 

факторів, щоб ефективно сприяти інноваційному розвитку, діяльності та 

активності персоналу, підтриманню сприятливого клімату в організації. 

Інноваційна культура підприємства як потужний інструмент управління 

знаходить своє вираження в тому, що в останнє десятиліття досить чітко 

виділяється перехід до нового типу економічного розвитку, який називають 

науково-технічним або інноваційним. Його характеризують: масова творча 

активність, яка змінює ставлення до форм самовираження особистості, ризику, 

ініціативи, пошуку; підприємницька поведінка, спрямована на освоєння 

високих технологій; модифікація відносин власності у великих корпораціях 

(внутрішні венчури); зміна векторів менеджменту.  

Зокрема, інноваційна культура характеризується більш високим освітнім 

рівнем персоналу, творчою обстановкою, новаторством, постійною потребою в 

удосконаленні, експериментаторством, готовністю до ризику і динамізмом в 

цілому.  

Інноваційна культура формується в умовах модернізації суспільства, 
перетворення соціальних інститутів. Вона характерна не тільки для 
підприємств, які створюють нові знання і технології, але також для компаній, 
які виступають в ролі споживачів інноваційних продуктів і постачальників 
сировини. Інноваційна культура необхідна, щоб забезпечити ефективне 
освоєння інновацій, створити інфраструктуру для їх розвитку. При цьому все 
більше представників органів влади та бізнесу приділяють пильну увагу 
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питанням інноваційного розвитку, особливо виділяючи проблеми формування 
інноваційної культури, оскільки саме створення необхідних умов для 
поширення інноваційної культури сприятиме розвитку інноваційного 
суспільства в Україні. 

Узагальнюючи викладене необхідно зазначити, що представлені розробки 
поглиблюють організаційні засади управління розвитком інноваційної культури 
підприємства як основної складової його інноваційно-сприятливого 
середовища. Вони можуть бути покладені в основу розроблення підсистеми 
організації механізму управління інноваційним розвитком підприємства на 
основі його інноваційної культури. Практичне впровадження зазначеного 
механізму дозволить вирішити проблему активізації інноваційної діяльності 
вітчизняних підприємств з метою формування, посилення і реалізації їх 
стратегічних конкурентних переваг, переходу на цій основі на шлях 
інноваційного розвитку в руслі концепції інноваційного випередження. Це 
надасть їм можливість зайняти міцні позиції на національному і міжнародних 
ринках, забезпечить умови стійкого зростання економіки України. 

Отже, інноваційна культура спонукає підприємства до вибору простих, 
чітких цілей та розвиває прагнення всього персоналу до інноваційного 
розвитку. Інноваційна культура відображає цілісну орієнтацію людини, 
закріплену в мотивах, знаннях, вміннях і навичках, а також в стилях і нормах 
поведінки. Вона показує як рівень діяльності відповідних соціальних 
інститутів, так і ступінь задоволення людей участю в них і її результатами. 
Окрім того інноваційна культура виступає своєрідним фільтром на шляху 
впровадження всіх новацій, не всі з яких дадуть позитивний ефект.  
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ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто систему управління персоналом у взаємозв'язку зі 
стратегією розвитку підприємства і стратегією управління персоналом 
підприємства. Підвищення ефективності діяльності підприємства є основою 
стратегічного потенціалу, який впливає на його конкурентоспроможність, 
визначає напрями подальшого розвитку  
Ключові слова: персонал, система управління, стратегія, цілі організації, 
модель управління, розвиток підприємства, потенціал.  
        Стратегічне управління персоналом стає найважливішою передумовою 
формування успішного менеджменту в умовах існуючих вимог забезпечення 
розвитку підприємств. Стратегія управління персоналом відбиває довгострокові 
інтереси підприємств. Проблемам стратегічного управління людськими 
ресурсами та його практичному здійсненню присвячені різні дослідження.  
        Стратегічне управління персоналом всебічно розглянули такі вчені та 
практики, як: Л.Батченко, Д. Богиня, О. Грішнова, Н.Корж, Л.Мартинова, О. 
Новікова, Г. Осовська, Л. Шаульська, та ін.  Не втрачає своєї актуальності 
розроблення принципів, напрямів та методів управління персоналом, 
формування кадрового потенціалу, застосування нових методів і систем 
навчання та підвищення кваліфікації персоналу, розроблення та реалізації 
стратегії управління персоналом. 

Формування стратегії управління персоналом підприємства передбачає 
визначення й урахування майбутніх змін і тенденцій розвитку персоналу. В 
практичному аспекті стратегія управління персоналом підприємства дає змогу 
пов'язати численні аспекти управління персоналом з метою оптимізації їх 
впливу на персонал підприємства, в першу чергу на трудову мотивацію 
працівників та їх освітньо-професійні характеристики.  
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Як показують дослідження, основними характеристиками стратегії 

управління персоналом підприємства є:  

        - довгостроковий характер, що пояснюється її спрямованістю на 

розроблення і зміну психологічних установок, мотивації, структури персоналу, 

всієї системи управління персоналом або її окремих елементів;  

        - цілі стратегічного управління персоналом мають відповідати загальній 

стратегії розвитку підприємства; вони мають бути спрямовані на досягнення 

цілей економічного розвитку підприємства, а не суперечити їм;  

        - стратегічне управління персоналом повинне враховувати дію чинників 

зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, що може викликати 

необхідність коректування загальної стратегії розвитку підприємства, а 

відповідно і змін структури та чисельності персоналу, його навичок і 

кваліфікації, стилю і методів управління персоналом [4].  

Поняття стратегії управління персоналом підприємства ґрунтується на 

концептуальних засадах стратегічного управління підприємством в цілому.  

Стратегічні цілі з управління персоналом мають бути узгоджені не лише з 

місією підприємства, його загальними та функціональними стратегічними 

цілями, але й відповідати конкурентній позиції підприємства, оскільки саме 

персонал є основним джерелом підвищення конкурентоспроможності 

підприємства. 

Стратегічний підхід до управління персоналом передбачає, перш за все, 

якісні зміни в сфері роботи з персоналом. Об'єднуючись із стратегічними 

технологіями, планування потреби в персоналі, відбір, оцінка, навчання, 

виступають як складові стратегії управління персоналом [2]. 

Формування стратегії управління персоналом передбачає основні етапи: 

стратегічне планування ; стратегічна організація та стратегічний контроль 

персоналу. 

Стратегічне планування персоналом підприємства є одним з 

найважливіших етапів стратегічного управління персоналом, оскільки саме на 

цьому етапі встановлюються цільові орієнтири в сфері управління персоналом 
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на довгостроковий період, вибирається кадрова стратегія підприємства, 

організаційне забезпечення досягнення встановлених стратегічних цілей з 

управління персоналом [1]. 

Стратегічний підхід до управління персоналом передбачає, перш за все, 

якісні зміни в сфері роботи з персоналом. Вони полягають у тому, що в рамках 

традиційних напрямів кадрової роботи все більшого значення набувають 

стратегічні аспекти. Об'єднуючись із стратегічними технологіями, планування 

потреби в персоналі, відбір, оцінка, навчання, виступають як складові стратегії 

управління персоналом, набувають нову якість і єдину цільову спрямованість 

на досягнення стратегічних цілей розвитку підприємства [2]. 

        Основні елементи стратегічного управління персоналом у зіставленні з 

принципами традиційного управління персоналом наведені в таблиці 1. 

        Таблиця 1 - Основні елементи стратегічного управління персоналом 

підприємства 
Елементи системи 

управління персоналом 
Зміст елементів 

при класичному підході до 
управління персоналом 

Зміст елементів 
при стратегічному управлінні персоналом 

Ресурси підприємства Фізичний капітал, грошовий капітал Фізичний капітал, грошовий капітал, 
кадровий потенціал 

Витрати на персонал Прямі витрати Довгострокові інвестиції 

Залучення персоналу Грошовий стимул Активний пошук, реклама, соціальні 
заходи

Витрати на навчання Мінімальні Визначаються за критерієм 
«витрати-результат»

Соціальна 
інфраструктура 

Відсутні Формуються окремі компоненти за 
критерієм «витрати-результат» 

Стиль управління Авторитарний Визначається ситуацією 

Організація праці Індивідуальна Індивідуальна, групова 

Регламентація 
виконавця 

Жорстка Різний ступінь свободи 

Мотивація праці Матеріальна Поєднання економічних і матеріально-психологічних
стимулів, використання різних 
мотивів діяльності

Функції кадрових 
служб 

Переважно облікові Переважно аналітичні і організаційні 

         

 Відмінності традиційного управління персоналом підприємства 

проявляються в усіх елементах системи управління персоналом підприємства – 

від залучення персоналу до функцій кадрових служб підприємства. 
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Зарубіжний досвід теорії і практики менеджменту свідчить, що перехід 
від поточного внутрішньо фірмового планування до довгострокового, а потім і 
до стратегічного зумовлений прискоренням темпів науково-технічного і 
соціально-економічного розвитку, посиленням елементів невизначеності і 
непередбачуваності в зовнішніх відносинах. 

Необхідність зміни загальної парадигми управління персоналом дає 
можливість зробити висновок про те, що вирішення найважливіших завдань 
кадрової політики (відбір, підготовка працівників, оплата праці) в сучасних 
умовах неможливе в рамках традиційних уявлень. Концепція стратегічного 
менеджменту персоналу передбачає управління колективом підприємства, яке 
спирається на людський потенціал як основу розвитку підприємства. 

Стратегічне управління персоналом підприємства формується з 
урахуванням стратегічних цілей розвитку, особливостями дії чинників 
зовнішнього середовища і тенденціями розвитку ринку праці, можливостями 
ресурсного забезпечення кадрових заходів. Цілі стратегічного управління 
персоналом, у свою чергу, впливають на реалізацію заходів кадрової політики 
підприємства [4]. 

Запровадження нових напрямів діяльності, зміна курсу організації, 
виходячи з її внутрішніх ресурсів, вимагає в стратегії розвитку персоналу 
головні акценти змістити на опанування працівниками нових знань, умінь і 
навичок. Професійна перепідготовка та підвищення кваліфікації набувають 
особливого значення для реалізації стратегії зміни курсу [5]. 

Стратегічне управління персоналом дає змогу формувати необхідний 
кадровий персонал, орієнтує виробничу діяльність чи надання послуг 
відповідно до попиту споживача, здійснює гнучке регулювання та своєчасні 
зміни в організації, які відповідають виклику оточення і дають змогу досягти 
певних конкурентних переваг. Стратегічне управління дає можливість 
організації зміцнити своє становище на ринку завдяки реалізації поставлених 
цілей. 

Стратегія управління персоналом підприємства як функціональна 
стратегія має формуватися з урахуванням стратегічних цілей розвитку 
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підприємства. При цьому формування стратегічних цілей управління 
персоналом визначається організаційним оточенням, особливостями дії 
чинників зовнішнього середовища і тенденціями розвитку ринку праці, 
можливостями ресурсного забезпечення кадрових заходів. Цілі стратегії 
управління персоналом, у свою чергу, впливають на реалізацію заходів 
кадрової політики підприємства. 

До передумов підвищення ефективності використання персоналу в 

системі управління підприємством необхідно відносити ефективне 

застосування інтелектуального, організаторського, творчого потенціалу 

персоналу за допомогою покращення змісту праці, її гуманізації, виключення 

монотонності та беззмістовності праці; забезпечення безпеки та надійності 

виробничих процесів; забезпечення нормальних умов праці, раціональних 

режимів праці та відпочинку; визначення здібностей працівника, встановлення 

характеристик, які безпосередньо або опосередковано впливають на 

ефективність праці [2]. 

Дослідження ролі і місця стратегії управління персоналом у системі 

управління персоналом підприємства дали можливість визначити стратегічні 

напрями управління персоналом підприємства, до яких можна віднести такі 

напрями, які визначають завдання кадрової політики підприємства з 

урахуванням стратегічних цілей його розвитку: 

        - формування і ефективне використання кадрового потенціалу 

підприємства; 

        - маркетинг персоналу, що включає аналіз ринку праці, формування 

системи найму і використання персоналу, дослідження суб'єктів цього ринку, 

визначення вимог до персоналу; 

        - формування форм і методів підбору, оцінки й атестації персоналу; 

        - розробка концепції розвитку персоналу підприємства, яка включає нові 

форми і методи навчання персоналу, планування ділової кар'єри, формування 

кадрового резерву з метою випереджувального проведення цих заходів 

відносно до термінів появи потреби в них; 
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        - вдосконалення форм і методів регулювання трудових відносин; 

формування напрямів соціального розвитку підприємства; 

        - вдосконалення інформаційного забезпечення всієї компанії досягнутого 

рівня стратегічного управління персоналом підприємства. 

Зростання витрат на персонал свідчить про те, що людський фактор 

впливає на результативність господарської діяльності, а приріст цих витрат 

підвищує його задоволеність працею, у тому числі оплатою та соціальною 

підтримкою. 

Формування стратегії управління персоналом підприємства базується на 

оцінці досягнутого стратегічного рівня управління підприємства. На основі 

аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства визначаються 

критерії бажаного стану підприємства, який знаходить своє вираження в 

системі стратегічних цілей управління персоналом підприємства і формуванні 

на їх основі стратегічних напрямів управління персоналом підприємства [79, с. 

27]. 

Стратегічне управління персоналом є програмним способом мислення і 

управління, що забезпечує узгодження цілей, можливостей підприємства й 

інтересів працівників підприємства. Воно передбачає не тільки визначення 

генерального курсу діяльності підприємства, але і підвищення мотивації, 

зацікавленості всіх працівників у його реалізації. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
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У статті досліджено сутність механізму вибору стилю керівництва 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Проаналізовано роль 

використання стилю керівництва у забезпеченні ефективного функціонування 

організації. Наведено підходи, щодо визначення поняття «стиль керівництва». 

Проведена порівняльна характеристика традиційних стилів управління. 

Зазначено елементи по забезпеченню ефективного керівництва. Розглянуто 

сутність організаційно-економічного процесу управління, стимулювання для 

підвищення конкурентоспроможності підприємства.  

Ключові слова: стиль керівництва, стиль лідерства, метод керівництва, 

влада, лідерство, управління, керівництво.  
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Розвиток підприємств неможливий без ефективної управлінської діяльності, 

тому значення керівництва на підприємствах є актуальним питанням 

сьогодення. Уміння керівника створити сприятливий соціально-психологічний 

клімат в колективі, зацікавити роботою працівників, застосувати певні 

мотиваційні та управлінські методи, виявити свої лідерські здібності, вміння 

спілкуватися та вирішувати конфліктні ситуації – все це залежить від обраного 

стилю керівництва і впливає на ефективність та результативність організації. 

Керівник повинен до кожної людини знайти підхід, створити сприятливі умови 

для ефективного виробництва, мотивувати працівників до діяльності, бути 

лідером.  

Починаючи з 30-х рр. минулого століття, в менеджменті і соціальній 

психології ведеться вивчення феномена стилів керівництва. Накопичено 

великий емпіричний матеріал, побудовано багато теоретичних моделей, які 

розрізняють на різній основі стилі керівництва. У своїх працях Р. Блейк та             

Д. Моутон, М. Виноградський, В. Гладунський, А. Гончаров, О. Донченко,                

О.Є. Кузьмін, К. Левін, Д. Макгрегора, В. Терещенко розкривають сутність 

поняття «стиль керівництва», види стилів керівництва, підходи щодо їх вибору.   

Теоретичні засади особливості дослідження та удосконалення механізму 

вибору стилю керівництва зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.  

Сьогодні кожен керівник в процесі управлінської діяльності виконує свої 

обов'язки у властивому тільки йому стилі. Стиль керівництва виражається в 

тому, якими прийомами керівник спонукає колектив до ініціативного і творчого 

підходу до виконання покладених на нього обов'язків, як контролює результати 

діяльності підлеглих. Прийнятий стиль керівництва може служити 

характеристикою якості діяльності керівника, його здатності забезпечувати 

ефективну управлінську діяльність, а так само створювати в колективі особливу 

атмосферу, сприяє розвитку сприятливих взаємин і поведінки. Ступінь, до якої 

управляючий делегує свої повноваження, типи влади, використовувані ним, і 

його турбота, перш за все про людські відносини або, перш за все, про 

виконання завдання - все відображає стиль керівництва даного керівника. 
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Стиль керівництва зовнішньоекономічною діяльністю підприємства являє 

собою інтегральну характеристику, що включає в себе особливості як 

керівника, так і об'єкта. Стиль керівництва - це цілісна, відносно стійка система 

методів, способів, прийомів впливу керівника на колектив для ефективної 

реалізації управлінських функцій [2, c. 82]. 

Стиль керівництва – це система методів впливу керівника на підлеглих, 

також це особливості взаємодії керівника з колективом, що стабільно 

проявляються і формуються як під впливом об’єктивних і суб’єктивних умов 

управління, так і індивідуально-психологічних особливостей керівника [3, с. 

75].  

Стиль керівництва — це стійкий образ дій, прийомів керівника в процесі 

управління. Він характеризує те, як робить свою справу менеджер. Стиль 

керівництва проявляється у виконанні посадових обов'язків, підході до 

вирішення завдань, манері спілкування з людьми і такті, у впливі на почуття, 

думки й поведінку підлеглих.  

Стиль керівництва зовнішньоекономічною діяльністю підприємства 

характеризує не тільки стиль роботи менеджера, а й стиль роботи всього 

апарату управління. Стиль керівництва має об'єктивну і суб'єктивну сторону. 

Стиль роботи окремо взятого менеджера завжди є індивідуальним, тому що він 

являє собою форму самовираження його особистості [3, с. 79]. 

Суб'єктивна сторона стилю зумовлена індивідуальними якостями 

менеджера і головним чином його психічним складом. Об'єктивна сторона 

стилю керівництва визначається принципами управління.  

Авторитарний стиль ґрунтується на тому, що авторитарний менеджер має 

достатню владу, щоб нав'язати свою волю підлеглим. Автократ якомога 

повніше централізує повноваження і позбавляє підлеглих свободи у прийнятті 

рішень. Для того щоб забезпечити виконання роботи, він може 

використовувати навіть погрози. Коли автократ уникає негативного примусу, а 

замість цього використовує винагороду, він отримує назву «доброзичливого 

автократа». Залишаючись авторитарним керівником, «доброзичливий автократ» 
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виявляє активну турботу про настрої підлеглих. Він дає можливість підлеглим 

брати участь у плануванні завдань, але зберігає за собою право на остаточне 

прийняття рішень.  

Демократичний стиль характеризується високим рівнем децентралізації 

повноважень, вільним прийняттям рішень і виконанням завдань, оцінкою 

роботи після її завершення, турботою про забезпечення працівників 

необхідними ресурсами, встановленням відповідальності щодо цілей 

організації та цілей груп працівників. Керівник демократичною стилю замість 

жорстокого контролю підлеглих у процесі їх роботи, як правило, чекає, коли 

роботу буде виконано до кінця, щоб оцінити її. Демократичний стиль 

керівництва має підкріплюватися високоефективною системою контролю. Тому 

цей керівник витрачає порівняно більше часу на організацію і контроль.  

Ліберальний стиль керівництва полягає в тому, що керівник прагне 

виконати свої функції в умовах значної свободи дії своїх підлеглих. Засобами 

впливу є прохання і задоволення потреб підлеглих. Критичної оцінки вчинкам 

своїх підлеглих такий керівник не робить, ухиляється від прийняття дієвих 

заходів для підтримання порядку в організації (підприємстві). Діяльність такого 

керівника характеризується пасивністю і бюрократичністю в роботі. 

Дослідники констатують, що часто авторитарне керівництво дає змогу 

виконати більший обсяг роботи, ніж демократичний. Порівняно з 

демократичним стилем керівництва при ліберальному обсяг роботи 

зменшується, якість робіт знижується.  

Керівник, зосереджений на роботі (орієнтований на завдання), насамперед 

турбується про виконання завдання та розробку системи винагород для 

підвищення продуктивності праці. Для керівника, зосередженого на людині, 

основною турботою є працівники. Керівник робить ставку на взаємодопомогу, 

максимальну участь працівників у прийнятті рішень, заохочення професійного 

зростання підлеглих тощо [1]. 

Проте буває, що стиль керівництва одночасно орієнтується і па роботу і на 
людину. В досліджуваному підприємстві керівник не використовує якогось 
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одного стилю управління постійно, він змінює його в залежності від обставин, 
що складаються на підприємстві. Проте, найчастіше – це демократичний стиль 
керівництва. Це проявляється у активній консультації із підлеглими з багатьох 
питань, делегування повноважень своїм підлеглим, добрих стосунках із усіма 
працівниками, інформуванні підлеглих про стан справ на підприємстві тощо. 

Стиль управління та його формування залежить насамперед від особистих 
якостей керівника, ступеня зрілості трудового колективу в цілому та окремих 
його членів, особливостей ситуації. Формування стилю управління 
зовнішньоекономічною діяльністю підприємства — це тривалий, безперервний 
і складний процес. У стилі роботи окремих менеджерів нерідко можна виявити 
небажані риси, такі, наприклад, як намагання залучати підлеглих до 
обговорення будь-яких питань без потреби, надмірну кількість людей у 
підпорядкуванні. Це призводить до неефективного витрачання робочого часу, 
викликає почуття незадоволеності у підлеглих, затримує вирішення проблем  
[4, с. 63].  

На противагу цьому, деякі менеджери віддають перевагу особистому 
вирішенню питань і навіть тих, які входять до компетенції підлеглих. У стилі 
роботи деяких менеджерів спостерігаються тенденції до побоювання 
обґрунтованого ризику, намагання ухилитись від вирішення нових складних 
завдань.  

Оскільки багато рис індивідуального стилю роботи пов'язані з 
психологічними особливостями менеджера, то це слід враховувати при доборі 
керівних кадрів. Теорія менеджменту, як і будь-яка інша наука, не дає 
рецептурних рекомендацій, її положення потребують творчого осмислення, 
врахування результативного впливу багатьох факторів, динамічності процесів 
управління. У процесі управління ситуація змінюється настільки швидко, що 
методи і прийоми, які ще донедавна в аналогічній, здавалося б, ситуації 
забезпечували ефект, через деякий час виявляються малоефективними і навіть 
непридатними. Усе це зумовлює потребу у творчому підході до вирішення 
проблем управління, який ґрунтується на широкому використанні досягнень 
науки і глибокому систематичному вивченні практики.  
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Успішне вирішення управлінських проблем потребує й певних навичок та 
досвіду. Тому зростання потенціалу менеджера, ступеня готовності до 
вирішення дедалі складніших проблем залежить від досвіду його практичної 
діяльності.  

Сьогодні ефективність керівництва зовнішньоекономічної діяльності 
залежить не тільки від потенціалу підприємства, а й значною мірою від стилю 
керівництва. Керівники ї гнучкі і можуть пристосувати залежно від інновацій 
свій власний, неординарний та нікому не притаманний стиль керівництва 
зовнішньоекономічною діяльністю. На різних етапах своєї діяльності будь-який 
керівник, свідомо чи несвідомо, використовує один із трьох класичних стилів 
управління — авторитарний, ліберальний або демократичний, переходячи від 
одного до іншого в міру необхідності. Вміти використати в потрібний момент 
певний стиль як інструмент — справжня майстерність керівника. 

Отже, як можна судити із вище написаного, стилі керівництва управління 
зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, засновані на таких поняттях 
як влада та вплив, можуть бути найрізноманітнішими в межах трьох основних 
підходів: з позиції особистих рис; з позиції людської поведінки; ситуаційний 
підхід. Уміле використання менеджерами різних рівнів усіх знань і умінь 
кожного із стилів управління дозволить значно збільшити свій технічний 
арсенал, що, в свою чергу, надасть йому переваги у боротьбі із іншими 
керівниками незалежно від місце їх знаходження – чи в межах підприємства, чи 
за його межами. 
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У статті розглянуто поняття стратегічного управління. Показано, яким 
чином стратегічне управління впливає на кінцевий результат діяльності 
підприємства. Вказано на характеристики менеджменту підприємства та 
окреслено основні його напрями діяльності у концепції стратегічного 
управління. Наведено основні принципи стратегічного управління, яких повинен 
дотримуватися менеджмент підприємства.  
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Механізм управління сталим розвитком підприємства передбачає 
послідовність виконання запланованих дій спрямованих на досягнення 
поставлених цілей по досягненню сталого розвитку підприємством. При 
формуванні основ управління сталим розвитком підприємства необхідно 
сформулювати стратегію, цілі, функції, принципи та методи управління 
підприємством, а також конкретизувати суб'єкт і об'єкт управління в рамках 
концепції сталого розвитку підприємства. Проблеми стратегічного управління 
компанії вивчали відомі вітчизняні та закордонні вчені. Значний внесок у 
дослідження стратегічного управління зробили: І. Ансофф, А.Томпсон, 
Є.Данільова, Ю. Мельник, Л. Пан, Н.Корж, Г.Ю. Гедройц та ін.  

Метою роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів, 
системи стратегічного управління підприємством в умовах сталого розвитку. 
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Для ефективного функціонування в умовах ринкової економіки 

підприємствам необхідно визначати напрям подальшого розвитку, який стане 

запорукою успішної діяльності. Для визначення напрямку розвитку 

підприємства використовують стратегічне планування, як основний та 

найбільш використовуваний метод стратегічного управління. Стратегічне 

планування дозволяє визначити основні пріоритети стратегічного розвитку 

компанії, забезпечити виконання поставлених цілей всіма працівниками 

компанії, оцінювати досягнуті результати та регулювати траєкторію руху 

підприємства з урахуванням змін зовнішнього середовища. За його відсутності 

підприємству важко реагувати на стрімкі зміни зовнішнього середовища та 

приймати правильні управлінські рішення, недостатнє усвідомлення 

значущості планування може бути ознакою неякісного управління 

підприємством. 

Управління підприємством необхідно розглядати з двох напрямів: 

оперативне та стратегічне. Оперативне управління спрямоване на прийняття 

управлінських рішень, які впливають на поточну прибутковість підприємства, 

орієнтуючись на внутрішнє середовище підприємства, використовуючи 

коротко- та середньострокове планування [1]. 

І.Ансофф траткував стратегічне управління, як діяльність, пов’язану з 

установленням мети й завдань організації, з підтримкою низки взаємовідносин 

між організацією й оточенням, що дають їй змогу досягти своєї мети, 

відповідають її внутрішнім можливостям та дають змогу залишатися 

сприйнятливою до зовнішніх вимог. 

А.Томпсон вбачав в стратегічному управлінні процес, за допомогою 

якого менеджери встановлюють довгострокові напрями розвитку організації, її 

специфічні цілі, визначають стратегії їх досягнення з урахуванням усіх 

можливих внутрішніх і зовнішніх обставин та реалізують обрані плани дій. 

М. Портер, який вважається одним з авторитетних науковців зі 

стратегічного менеджменту, використовуючи ідею ланцюжка цінностей, 

пропонує розглядати стратегічне управління як аналіз внутрішніх процесів та 
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взаємо дій між різними складовими організації для того, щоб визначити, як і де 

додається цінність. При цьому стратегія – це позиціювання організації щодо 

галузевого середовища. 

Шершньова З. пропонує такий контент стратегічного управління: це 

реалізація концепції, в якій поєднується цільовий, системний, ситуаційний та 

інтегральний підходи до діяльності підприємства, що дає змогу встановлювати 

цілі розвитку, порівнювати їх з наявним потенціалом приводити їх у 

відповідність з останнім, розробляючи та реалізуючи стратегічний набір [2]. 

Беручи до уваги наукові праці зарубіжних та вітчизняних авторів, 

різносторонні погляди на визначення стратегічного управління, можемо 

стверджувати, що стратегічне управління - багатоплановий, формально-

поведінковий управлінський процес, який допомагає формулювати та 

виконувати ефективні стратегії, що сприяють балансуванню відносин між 

організацією, включаючи її окремі частини, та зовнішнім середовищем, а також 

досягненню встановлених цілей [3]. 

Метою стратегічного управління є визначення цілей та стратегій, 

розробка і забезпечення виконання системи планів як інструментів реалізації 

стратегічних орієнтирів із удосконалення підприємства та його окремих 

підсистем, що є основою для забезпечення його конкурентоспроможного 

існування в довгостроковій перспективі [4]. 

До переваг стратегічно орієнтованих підприємств відносять:  

        - зменшення до мінімуму негативних наслідків змін, що відбуваються, а 

також факторів «невизначеності майбутнього»; 

        - можливість враховувати об’єктивні (зовнішні та внутрішні) фактори, що 

формують зміни, зосередитись на вивченні цих факторів, сформувати 

відповідні інформаційні банки; 

        - можливість отримати необхідну базу для прийняття стратегічних i 

тактичних рішень; 

        - полегшити роботу із забезпечення довго- та короткострокової 

ефективності та прибутковості; 
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        - можливість зробити організацію більш керованою, оскільки за наявності 
системи стратегічних планів є змога порівнювати досягнуті результати з 
поставленими цілями, конкретизованими у вигляді планових завдань; 
        - можливість встановлення системи стимулювання для розвитку гнучкості 
та пристосованості організації та окремих її підсистем до змін; 
        - забезпечення динамічності змін через прискорення практичних дій щодо 
реалізації стратегічних планів на основі відповідної системи регулювання, 
контролю та аналізу [5]. 

Проте стратегічне управління має свої характерні риси, які залежать від 
наявності та взаємодії таких чинників, як галузева належність підприємства, 
його розмір, тип виробництва, наявність науково-технічного потенціалу, рівня 
управління тощо. Стратегічне управління сприяє найефективнішому 
використанню здібностей працівників, розрізняє рівень кваліфікації персоналу 
[6]. 

Можна сказати, що ефективність управління підприємством залежить від 
менеджерів, які розробляють стратегії підприємства та втілюють їх у життя. 
Головною метою вищого керівного апарату є виявлення таких працівників, які 
не тільки розробляють сильні та націлені на результат стратегії, а й вміють 
втілювати їх у життя. Тобто, недостатньо тільки вдало розробленої стратегії, 
вона повинна бути реалізована на практиці. 

Багато українських підприємств взагалі не розглядають розробку стратегії 
як доцільний ефективний інструмент для подальшого функціонування та 
розвитку. Це може бути пов’язано з низьким професійним рівнем керівного 
апарату організації. Між тим, в сучасних умовах нестабільного зовнішнього 
середовища, ризику виникнення криз та підвищення конкуренції на ринку, 
вкрай важливо втілювати у життя практичний інструментарій стратегічного 
управління як закордонних організацій, так і вітчизняних підприємств [5]. 

Вчені виділяють такі принципи успішної стратегічної діяльності 
підприємства: 
        - кожне підприємство є відкритою соціально-економічною системою, що 
змінюється, розвивається та переструктуровується в динамічному, часто 
ворожому середовищі; 
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       - новостворені підприємства мають високий рівень гнучкості та 

реактивності, що дає змогу деяким з них забезпечити виживання. Далі вони 

стають більш стабільними: це означає, що для змін та розвитку треба 

розроблювати спеціальні заходи, які набирають вигляду більш чи менш 

обґрунтованих стратегій, що враховують як зовнішні (ринкові), так i внутрішні 

(виробничі) фактори; 

        - послідовний розвиток підприємства чи організації пов’язаний із 

формулюванням зрозумілих, простих i досяжних цілей, які знаходять вираз у 

системі техніко-економічних, кількісних та якісних показників (наприклад, 

прибуток, обсяг товарообігу, рівень якості продукції, бюджетні характеристики 

тощо), а також у системі стратегій їхнього досягнення, що інтерпретується в 

«стратегічному наборі»; 

        - навіть у разі застосування системи стратегічного управління з 

орієнтацією на «стратегічний нa6ip» настає час, коли вони застарівають та 

починають стримувати розвиток підприємства. Щоб уникнути цього 

негативного стану, стратегії потрібно постійно переглядати та оновлювати; 

        - підтримка змін, нововведень різних типів має забезпечуватися 

ефективною системою мотивації, соціально-психологічної підтримки, що 

сприяє проведенню стратегічних дій; 

        - забезпечення динамічності змін через прискорення практичних дій щодо 

реалізації стратегічних планів на основі відповідної системи регулювання, 

контролю та аналізу; 

        - створення виробничого потенціалу та системи зовнішніх зв’язків, що є 

сприйнятливими до змін і дають можливість досягти майбутніх цілей. 

Реалізація зазначених принципів забезпечує побудову обґрунтованої 

послідовності дій щодо реалізації концепції та формування системи 

стратегічного управління. 

У сучасних умовах підприємства, які здійснюють успішну господарсько-
економічну діяльність спрямовують свої зусилля не лише на досягнення 
фінансових результатів, а й на розробку своїх програм розвитку на покращення 
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життя суспільства – програм сталого розвитку. За останній час концепція 
сталого розвитку стала невід’ємною частиною стратегії великої кількості 
підприємств. 

Поняття «сталий розвиток» було використано вперше на міжнародній 
конференції «Навколишнє середовище та розвиток» у 1992 році під егідою 
ООН, яка проходила у Ріо-де-Жанейро, та пояснювалось як: «розвиток, що 
задовольняє потреби теперішнього часу, не ставлячи під загрозу здатність 
майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби» [3]. 

Проте до сьогоднішнього дня вчені трактують поняття «сталий розвиток 
підприємства» по-своєму, так Коряков А.Г. описує в своїх працях, що сталий 
розвиток підприємства – це процес змін, який відображає здатність системи 
господарської діяльності підприємства забезпечити на довготривалий термін 
потреби суспільства, підтримувати економічну ефективність діяльності, 
забезпечувати збереження навколишнього середовища та ресурсної бази, як в 
сьогодні так і в майбутньому, протидіяє негативному впливу зовнішніх та 
внутрішніх факторів. 

Реалізація програм сталого розвитку має на меті здійснити покращення в 
трьох аспектах: економічному, соціальному та екологічному. 

Економічний сталий розвиток підприємств необхідно розглядати як 
процес, ціллю якого є безперервне покращення основних економічних 
показників організації та підтримка її конкурентоспроможності на ринку. 

Соціальний сталий розвиток – це програми розроблені для підвищення 
якості життя населення та майбутнього покоління. 

Екологічний сталий розвиток спрямований розробку нових технологій 
виробництва, які дозволяють раціонально використовувати природні ресурси та 
зменшувати шкідливий вплив на стан навколишнього середовища. Переважна 
більшість підприємств України зосереджують свою увагу на досягненні саме 
економічної сталості, проте слід звернути увагу на те, що в майбутньому 
соціальні та екологічні аспекти сталого розвитку стануть важливими 
компонентами досягнення конкурентної боротьби, тому керівникам 
підприємств України необхідно детально ознайомитися з методологією 
розробки програм сталого розвитку. 
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Основними принципами стратегії сталого розвитку підприємства є: 

        - принцип обережності – збереження сучасного стану навколишнього 

середовища супротивну безповоротним змінам; 

        - принцип «передбачати і запобігати», тобто, більш дешева та менш 

ризикована альтернатива ліквідації збитків навколишньому середовищу; 

        - принцип екологізації виробництва – перехід на екологічно безпечні 

технології з метою зниження рівня техногенного навантаження на довкілля; 

        - принцип «забруднювач платить» – зобов’язує до відшкодування повної 

вартості екологічного збитку; 

         - принцип підзвітності – обумовлює визначення компанією рівня впливу її 

діяльності на оточення та необхідності брати на себе відповідальність за такі 

дії. Обов’язкове проведення екологічної експертизи та аудиту на підприємстві; 

        - принцип гуманності – спрямований на створення оптимальних умов для 

інтелектуального і соціального розвитку працівників, визнання природного 

права кожної особистості на свободу, індивідуальність, соціальну захищеність 

та розвиток здібностей 

Вибір стратегії в стратегічному управлінні пов’язаний зі станом 

ключових факторів, до яких відносяться сильні сторони галузі і підприємства, 

мета, місія, інтереси вищого керівництва, кваліфікація працівників [6]. 

Таким чином стратегічне управління в умовах сталого розвитку 

підприємства, спрямоване на створення конкурентних переваг організації і 

утвердження ефективної стратегічної позиції, що забезпечить майбутню 

життєздатність підприємства в мінливих умовах, адже впровадженняя програм 

сталого розвитку надає підприємству ряд економічних, соціальних та 

екологічних переваг. До таких переваг відноситься: підвищення рівня 

управління підприємством, покращення соціальної репутації підприємства, нові 

ринкові можливості, ріст інвестиційної привабливості підприємства, 

підвищення ефективної діяльності в області сталого розвитку, інноваційний 

підхід до розробки товарів та послуг, мінімізація ризиків в області сталого 

розвитку  
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УДК 005.35 
Ігор Дзюбенко   

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»  
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ 
КРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Нині в Україні спостерігається стійка тенденція до зростання кількості 
збиткових підприємств, більшість підприємств перебувають у кризовому 
стані, що передбачає впровадження активних антикризових заходів та 
менеджменту. Це вимагає від менеджменту підприємства конкретних 
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скоординованих дій виходу з нього. Для цього слід чітко розуміти процеси, що 
відбуваються на підприємстві. Отже, виникає необхідність визначення суті 
концепції активного антикризового управління, того, на яких стадіях розвитку 
кризи його необхідно застосовувати і за допомогою яких фінансових процедур 
реалізувати, що є актуальним в розгляді нашої публікації. 
Ключові слова: підприємство, стратегічне управління, криза в діяльності, 
бізнес-план,антикризове управління. 

Система антикризового управління на підприємстві є елементом системи 
управління і містить забезпечувальну і функціональну частину. Функціональну 
частину утворюють підсистеми організаційного, методичного, нормативного і 
правового забезпечення. Функціональна частина поєднує функції управління 
кризами і передбачає комплекс економічних та організаційних методів, які 
забезпечують вирішення завдань діагностики фінансового стану підприємства, 
контролю і своєчасного попередження та запобігання кризам, що 
наближаються, фінансового оздоровлення і подолання стану 
неплатоспроможності. 

Головна мета антикризового управління підприємством полягає в 
забезпеченні стійких позицій на ринку і стабільних результатів діяльності 
суб'єкта господарювання за будь-яких економічних, політичних, соціальних 
змін у країні. Запровадження антикризового управління на підприємстві 
повинно мати на меті здійснення таких основних заходів, як діагностика 
процесів і тенденцій, що призводять до кризових ситуацій, завчасна підготовка 
на випадок виникнення надзвичайних ситуацій (антикризова профілактика), а 
також організація і координація ефективних дій для подолання надзвичайних 
кризових ситуацій та їх наслідків. 

Питання антикризового управління підприємством вивчало багато 
вчених. Значний внесок у дослідження цієї проблеми зробили такі вчені, як О. 
Терещенко, І. Бланк, В. Василенко, Л. Лігоненко, Є. Мінх, А. Чернявський, А. 
Градов, А. Дмитренко та ін. Усі вони сходяться на тому, що за великої кількості 
досліджень щодо формування механізму управління антикризовою діяльністю 
підприємств система антикризового управління потребує подальшого розвитку 
з урахуванням економічних відносин. 
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Сучасна парадигма антикризового менеджменту повинна ґрунтуватися на 

постійному і послідовному втіленні інновацій у всіх ланках та сферах 

діяльності підприємства. Головне в антикризовому управлінні — своєчасна та 

дійова реакція на істотні зміни зовнішнього середовища. 

У процесі антикризового управління застосовуються управлінські 

інструменти, які можуть усунути тимчасові труднощі та розв'язати інші 

проблеми підприємства. 

Антикризове управління має спрямовуватися на ті управлінські та 

фінансові механізми, які б і за загрози банкрутства дали змогу подолати 

труднощі з найменшими витратами. 

Як правило, на підприємстві застосовують техніко-економічний аналіз, 

який є інструментом виявлення й оцінки кризових явищ, а також обґрунтування 

антикризової програми, ресурсного забезпечення, контролю та регулювання, 

досягнення поставлених цілей. Для цього з'ясовують: 

— можливості вияву кризи; 

— причини, що зумовлюють виникнення кризи; 

— втрати за наслідками розгортання кризи; 

— ресурсні можливості запобігання кризі чи її подолання; 

— потенціал протидії банкрутству та післякризового виживання 

підприємства; 

— стратегію розвитку підприємства в контексті аналізу потенціалу 

подолання кризових явищ; 

— необхідний грошовий потік для подолання кризи. 

Менеджеру необхідно вміти передбачати причини та джерела виникнення 

проблемних ситуацій та мати про запас заздалегідь спроектований механізм 

їхнього розв’язання для того, щоб наявними ресурсами і можливостями можна 

було, якщо і не досягти поставленої мети, то хоча б не мати значних втрат. 

Криза – це крайнє загострення протиріч у соціально-економічній системі 

(організації), що загрожує її життєстійкості в навколишнім середовищі. 

Причини криз, що виникають на підприємствах, можуть бути різними. Вони 
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поділяються на об’єктивні, пов’язані з циклічними потребами модернізації і 

реструктуризації підприємств, а також з несприятливими впливами 

зовнішнього середовища організацій, і суб’єктивних, що відбивають помилки і 

волюнтаризм в управлінні. Причини криз можуть носити також природний 

характер, що відбивають явища клімату, землетрусу, повені й інші катаклізми 

природної властивості. А можуть носити і техногенний відбиток, пов’язаний з 

діяльністю людини. 

У розумінні кризи велике значення мають не тільки її причини, але й 

різноманітні наслідки: можливе відновлення організації чи її руйнування, 

оздоровлення чи виникнення нової кризи. Вихід із кризи не завжди пов’язаний 

з позитивними наслідками. Існує можливість і консервації кризових ситуацій на 

досить тривалий час. Це може пояснюватися політичними причинами. Взагалі 

наслідки кризи найтіснішим чином пов’язані з двома факторами: його 

причинами і можливістю управління процесами кризового розвитку. 

Наслідки кризи в системі діяльності та організаційно-управлінської 

функції можуть привести до різких змін чи м’якого тривалого і послідовного 

виходу. Причому вони можуть носити як позитивний, так і негативний характер 

як для самої організації чи підприємства, так і для навколишнього середовища. 

Тому керівництву необхідно вкрай відповідально підходити до прийняття 

рішень антикризового характеру. Різні наслідки кризи визначаються не тільки її 

характером, але й антикризовим управлінням, що може чи пом’якшувати кризу, 

чи загострювати її. 

Керівнику, менеджеру необхідно вміти передбачати причини кризи та 

джерела виникнення кризових ситуацій, а також потрібно мати заздалегідь 

спроектований механізм їхнього розв’язання.  

Менеджер в кризових ситуаціях повинен швидко і адекватно реагувати на 

розвиток подій, що склалися. Високо кваліфікований менеджер не пропустить 

жодного кроку проблеми й ухвалення рішення, суть яких зводиться до 

наступного:  

– вивчити ситуацію;  
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– провести аналіз підприємства;  

– визначити мету;  

– зібрати факти;  

– врахувати та оцінити можливі способи дій;  

– оцінити можливі наслідки передбачуваних дій;  

– прийняти рішення і втілити його у життя;  

– слідкувати і координувати реалізацію рішень;  

– підвести підсумки і дати оцінку виконуваних дій.  

Менеджер з антикризового управління повинен володіти такими 

особистими якостями, як:  

1. високий професіоналізм у таких галузях, як фінансовий менеджмент, 

економіка, маркетинг, менеджмент, господарське право;  

2. досвід практичної діяльності;  

3. ініціативність, спроможність до активних дій щодо виведення 

підприємства з кризи, незважаючи на окремі невдачі, промахи і неефективність 

рішення;  

4. творчий підхід, спроможність до побудови нестандартних бізнес-схем і 

програм;  

5. бізнес-інтуіція, спроможність до передчуття одержання прибутку і 

досягнення поставленої мети;  

6. висока відповідальність за доручену справу;  

7. вміння працювати в команді, прислухатись до думки фахівців 

підприємства і бути їх лідером;  

8. високі морально-етичні якості, відповідальність за використання 

конфіденційної інформації тощо. 

В даний час багато організацій, здійснюючи господарську діяльність, 

опиняються в складному фінансовому становищі, подолання якого вимагає не 

тільки мобілізації всіх внутрішніх ресурсів підприємства, а й пошуку зовнішніх 

джерел фінансування Часто, раніше благополучні й успішні організації, 

опиняються на межі банкрутства, тому що стратегія розвитку організації не 
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відповідає змінам, що відбуваються в її зовнішньому і внутрішньому 

середовищах. В антикризовому управлінні вирішальне значення має стратегія 

управління.  

Коли стає явною неминучість кризи , неможливість її усунути або 

сповільнити , у стратегії антикризового управління головна увага приділяється 

проблемам виходу з кризи , всі зусилля зосереджуються на шляхах і засобах 

виходу з неї. Стратегія в антикризовому управлінні - це свого роду гарантія 

стабільного розвитку організації.  

Звичайно, не можна говорити про те, що стратегія дозволяє повністю 

уникнути кризових ситуацій, вона лише дозволяє знизити відсоток їх 

виникнення, а в разі настання кризових ситуацій - забезпечити їх якомога більш 

швидке і безболісне подолання . Крім цього , стратегія дозволяє скоротити 

термін ухвалення рішення про метод виходу з кризи , що є важливим фактором. 

Ефективність антикризового управління багато в чому залежить від уміння 

керівництва розробити таку стратегію розвитку бізнесу, яка дозволила б 

досягти бажаних результатів, не піддаючи свою справу зайвим ризикам, в тому 

числі і ризикам банкрутства. 

Багато підприємств ще не оцінили тих можливостей , які відкриваються 

перед ними з впровадженням стратегічного управління в умовах невизначеності 

зовнішнього середовища і кризового стану підприємства. Частково це 

пояснюється як недостатньою формалізацією самого процесу стратегічного 

управління, так і не пропрацьованістю методики стратегічного аналізу та 

управління при високої складності цієї проблеми.  

Відсутність прийнятних інструментів, які задовольняли б більшості 

завдань, що вирішуються при розробці та здійсненні антикризової стратегії , 

також стримує впровадження і знижує привабливість стратегічного 

менеджменту в умовах антикризового управління. Реалії часу змушують 

замислитися над тим, що стратегічний менеджмент для багатьох керівників 

компаній (підприємств, організацій, фірм) є необхідністю, реальним засобом 

досягнення поставлених цілей, що дозволяє зробити компанію ще більш 
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успішною, забезпечити отримання нових прибутків і збільшити її вартість. 

Необхідність розробки та реалізації антикризової стратегії підприємства 

обумовлена тим, що вона визначає довгострокові цілі і відносно довготривалі 

заходи щодо стабілізації та розвитку підприємства. 

Використання конкретних видів антикризового управління на сучасному 

етапі господарювання дозволяє вибрати підприємствам найбільш ефективні 

антикризові заходи. Антикризове управління повинне апріорно випереджати й 

запобігати неплатоспроможності неспроможного підприємства, а також 

забезпечувати досягнення підприємством конкурентної переваги. 

Процес антикризового управління має передбачати цілеспрямованість, 

послідовність, своєчасність прийняття рішень та їх адаптованість у процесі 

життєдіяльності підприємства. Антикризове управління повинно охоплювати 

всі підсистеми управління підприємством: операційну, технічну, фінансову, 

стратегічну, маркетингову, кадрову. Визначені підсистеми не функціонують 

ізольовано.  

Основна мета антикризового управління полягає в узгодженості та 

координації дій між цими системами, створенні умов для їх працездатності. 

Антикризове управління повинно враховувати сучасний етап розвитку теорії і 

практики менеджменту, механізми упередження і подолання кризових явищ[4]. 

Основними напрямками антикризового управління на рівні господарюючого 

суб'єкта вважаються постійний моніторинг фінансово-економічного стану 

підприємства, розробка нової управлінської, фінансової й маркетингової 

стратегій, скорочення постійних і змінних витрат, підвищення продуктивності 

праці, залучення коштів засновників, посилення мотивації персоналу.  

Як і будь-який вид управління, антикризовий менеджмент буде успішно 

функціонувати, якщо персонал та керівництво підприємства поставлять за мету 

не досягнення тимчасових ефектів, а зосередяться на формуванні стійкого 

позитивного положення підприємства на ринку. Слід відзначити, що основною 

метою антикризового управління у ресурсному,організаційному та 

економічному аспектах. Вважаємо за доцільне відзначити, що можливість 
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антикризового управління визначається насамперед людським чинником. Саме 

усвідомлена діяльність людини дозволяє знаходити шляхи виходу з кризових 

ситуацій, зосереджуватися на найбільш складних та болючих проблемах, 

творчо підходити до поставлених завдань з урахуванням реалій поточної 

макроситуації та особливостей господарської системи підприємства. 
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Проблема дослідження можливостей виживання в умовах військового 
стану в Україні, посилення економічної кризи є на сьогодні однією із 
найактуальніших проблем для всіх господарюючих суб’єктів. Кризові явища в 
нашій країні набувають масштабного характеру. Саме забезпечення 
антикризової діяльності на постійній основі дає змогу цілеспрямовано 
формувати ефективну підсистему управління підприємством в кризових 
ситуаціях. Усвідомлення необхідності формування, а також ролі, місця та 
варіантів побудови системи антикризового управління на підприємстві як 
особливої підсистеми – нагальна проблема, що потребує детального розгляду. 

Теоретичним та практичним аспектам управління діяльністю підприємств 
в період кризи присвячені праці таких відомих авторів, як Л. Лігоненко, 
І. Бланк, Ю. Калюжна. В наукових працях розглядаються теоретичні основи і 
методологічний інструментарій антикризового управління підприємством в 
умовах інформаційної економіки, значна увага приділяється теоретичним 
питанням виникнення, розвитку кризових ситуацій, а також практичним 
аспектам проведення стабілізаційних заходів по виведенню підприємства з 
кризи. Однак, в роботах названих вчених немає одностайності в підходах до 
сутності антикризового управління та власне самого розуміння поняття 
«антикризове управління». Неоднозначність трактувань даного поняття вже 
створює певні проблеми у розробленні комплексу заходів із попередження і 
подолання наслідків кризи. Відтак актуальною залишається проблема 
формування сучасного понятійного апарату антикризового управління.  

Метою роботи є систематизація підходів щодо сутності антикризового 
управління підприємства. 

У світовій практиці відомі випадки, коли масштабні компанії не просто 
вижили в непрості для бізнесу часи, а вступили на новий етап розвитку та 
отримали прибуток. Це результат грамотного впровадження антикризових 
стратегій, перегляд усіх систем управління та застосування нових бізнес-планів. 
        Криза може стати початком кінця, проте за правильно розробленої 
антикризової програми існує шанс відродити сили компанії та запустити нові, 
прибуткові проекти. 
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Основні фундаментальні положення антикризового управління викладені в 
працях українських вчених Л. Лігоненко та І. Бланка, які визначають, що будь-
яке управління повинно бути антикризовим, тобто повинно враховувати 
можливість кризових явищ та механізм їх подолання, і відзначають, що на рівні 
підприємства антикризове управління – це система заходів попередньої 
діагностики, за необхідності – фінансове оздоровлення, мінімізація втрат під 
час застосування організаційно-правових інструментів банкрутства. [1; 4].  

Ю. Калюжна визначає антикризове управління як сукупність заходів, що 
спрямовані на досягнення чи відновлення платоспроможності, ліквідації, 
прибутковості і конкурентоспроможності підприємства, які включають 
попередню оцінку безперервності діяльності, фундаментальну діагностику 
банкрутства та «посткризовий» етап управління, що передбачає можливість 
настання посттравматичного зростання або подолання наслідків постстресового 
синдрому [3].  

Отже, антикризове управління – це масштабна управлінська система, 
спрямована на усунення або запобігання кризовим явищам, що руйнують 
організацію, із використанням інструментів стратегічного менеджменту та 
залученням ресурсів компанії. Метою антикризового управління є збереження 
та посилення позицій організації на ринку, а також запобігання її банкрутству. 

Кузнєцов Є. виділяє основні чинники, що впливають виникнення 
кризового становища для підприємства: 

1. Зовнішні (виникають у результаті загострення зовнішніх обставин): 
 підвищення показників інфляції; 
 нестабільність ринкової економіки; 

 політичний дисбаланс у країні; 
 падіння рівня доходів населення; 
 нестабільність податкової системи; 

 стихійні лиха. 
2. Внутрішні (виникають у результаті неправильної роботи самого 

підприємства): 
 виробничі фактори (високі енергетичні та фінансові витрати, зношені 

основні фонди тощо); 
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 ринкові чинники (низькі показники конкурентоспроможності 
підприємства, обмежена кількість споживчого сегмента, неефективна робота 
постачальників); 

 дисбаланс під управлінням (неграмотний фінансовий менеджмент, 
неефективне управління витратами підприємства, неякісна система звітності, 
незнання ринкової кон’юнктури, невиправдані ризики) [5]. 

До найвідчутнішої проблеми сучасних компаній, що породжує кризу, 
можна зарахувати неефективність управлінням. У багатьох із них відсутня чітка 
стратегія діяльності, а завдання підприємства орієнтовані отримання швидкого 
прибутку з повним невілюванням довгострокових перспектив. Також негативно 
впливає на підприємство неефективна робота персоналу та недосвідченість 
менеджерів у роботі з кадрами. Результатом такої роботи є повна дисгармонія в 
управлінні, низька ефективність праці, зменшення прибутку та занепад 
компанії. 

Таким чином, постійний аналіз та оцінювання соціально-економічної 
ситуації допоможе не лише передбачити настання кризи, а й створити механізм 
боротьби, за допомогою якого можна буде уникнути негативних кризових явищ  
або пом’якшити їх наслідки. 

Цілі антикризового управління організацією відображено на рисунку. 1. 

 
Рисунок 1 – Основні цілі управління підприємством в умовах кризи 
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Безумовно, не всі явища, що породжують кризу, можна спрогнозувати та 
передбачити. Відомо, що чинники, які впливають на діяльність компанії є як 
зовнішні, так і внутрішні. Тому з метою розробки комплексних заходів 
антикризового управління можуть бути залучені фахівці, які розроблятимуть та 
впроваджуватимуть антикризову стратегію метою якої є зниження витрат, 
«оздоровлення» підприємства та скорочення непрофільних активів. 

Правильний підхід до управління підприємством в умовах кризи 
передбачає розробку антикризової стратегії ще початку надходження 
«тривожних сигналів». Найчастіше зустрічається варіант, коли програма 
розробляється та впроваджується у розпал кризи. 

Стратегічний план щодо запобігання занепаду в компанії найчастіше 
розробляється на обмежений проміжок часу (близько року). Його основною 
метою є відновлення фінансового рівня підприємства, стабілізація 
платоспроможності, реорганізація та його адаптація до нових економічних умов 
[5]. 

У світовій практиці широкого застосування отримали дві моделі 
стратегічних планів: 

1. Американська: 
 послідовна реалізація антикризових програм; 

 у прийнятті рішень пріоритет віддається вищій керівній ланці; 
 відповідно до перших двох умов розробляється та впроваджується 

оптимальний антикризовий план дій [6]. 
Результатом впровадження американської моделі спостерігається швидке 

прийняття управлінських рішень, з терміном збуту продукції компанії, що 
збільшується. Стратегічний план впроваджується повільно, по дорозі розробки 
та застосування він зустрічається з опором, що виходить від виконавців. 

2. Японська: 
 антикризові технології та стратегії мають позитивно сприйматися 

виконавцями; 
 заходи щодо усунення кризових наслідків запускаються у паралельній 

«площині»; 
 дії виконавців оптимізовані під мету стратегічного плану [6]. 



211 

Як результат японської моделі стратегічний план виконується швидко, 

хоча управлінські рішення ухвалюються дуже довго. Виконавці беруть участь у 

розробці антикризових заходів та надалі активно підтримують їхню реалізацію. 

В Україні найчастіше застосовується японська модель стратегічного плану. 

Майже всі компанії обмежені в ресурсах, через що ця особливість не дозволяє 

маневрувати ними при розробці антикризових стратегій. Присутня в компаніях 

і складна ієрархія у підпорядкуванні, що спричиняє довге прийняття рішень. Це 

не дає шансу при мінімумі часу послідовно та поступово впровадити стратегії в 

управління підприємством. Тому в українських компаніях антикризові стратегії 

побудовані на японській моделі, тобто заходи щодо виведення підприємства із 

кризи запускаються не послідовно, а паралельно. 

Щоб правильно визначити, яка антикризова програма максимально 

відповідає стану організації, необхідно пройти низку непростих етапів: 

1. Провести чіткий та структурований аналіз фінансового стану організації, 

скоротити витрати та збільшити приплив коштів. 

2. Сформувати прогноз діяльності на майбутній період. 

3. Побудувати детальний графік життєвого циклу підприємства, вивчити її 

становище на графіці нині. 

4. Визначити найкращу стратегію антикризового управління на підставі 

вивченої інформації та грамотних теоретичних передумов. 

5. Провести реструктуризацію (реорганізацію). 

Сьогодні існує безліч видів антикризових стратегій, кожну з яких можна 

максимально адаптувати під конкретне підприємство та вивести його з 

критичного стану (табл. 1). 

Таблиця 1 – Характеристика антикризових стратегій підприємства 
Відновна миттєве визначення та усунення слабких ланок компанії у сферах рівня 

конкурентоспроможності організації та її фінансових ресурсів 
Кадрова   орієнтована поліпшення кадрової роботи, реорганізацію підприємства, 

використання нових управлінських інструментів
Маркетингова вивчення попиту споживачів, товару, ніш збуту; торкається розвитку 

підприємства через продукцію
Виробнича  виведення підприємства новий рівень шляхом підвищення якості продукції, 

поліпшення процесів виробництва
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Продовження таблиці 1 
Фінансова передбачає поліпшення облікової системи, збільшення показників 

ліквідності продукції, оптимізацію прибутку
Активне 
пристосування 

основа нового бренду, продукту, активне його поширення з метою 
збільшити прибуток та витіснити з ринку конкурентів 

Консервативна 
поведінка 

диверсифікація, оновлення технологій виробництва 

 

Кожен керівник розуміє, що основний приплив коштів йде з відділу 

продажу (збуту). Тому за кризових часів особливу увагу слід звернути на 

роботу персоналу. В несприятливий час для організації кадрові зміни важливі 

та необхідні. Звільнення некомпетентного персоналу та залучення до штату 

найбільш працівників є вимовах та необхідним заходом управління 

підприємством в умовах кризи. Важливе завдання керівника під час кризи– 

зрозуміти цінність конкретного співробітника для організації та максимально 

мотивувати весь штат. Кожен співробітник, починаючи від охоронця і до 

директора, повинен бути в курсі особливої ситуації. Саме ефективна робота 

команди та її участь в антикризовій програмі допоможе оновитися, набути 

стабільності та вступити на новий виток свого розвитку. 

Отже, антикризове управління – це масштабна управлінська система, 

спрямована на усунення або запобігання кризовим явищам, що руйнують 

організацію, із використанням інструментів стратегічного менеджменту та 

залученням ресурсів компанії. Метою антикризового управління є збереження 

та посилення позицій організації на ринку, а також запобігання її банкрутству. 

Важливе значення в невілювання наслідків кризи відіграє персонал компанії, 

оскільки звільнення неефективних працівників компанії та залучення 

висококваліфікованих сприятиме подоланню кризових явищ в компанії. 
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УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ В 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті наведено дослідження управління товарними запасами підприємства 

при зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Наведенні основні 

елементи системи управління товарними запасами. Вказаний метод дієвого 

управління товарними запасами, так званий АВС-аналіз. 

Ключові слова: товарні запаси, логістика, керування, збут товару. 

        Постановка проблеми. Управління товарними запасами є однією з 

важливих проблем в управлінні ліквідними активами торгових компаній, метою 
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якої є вирішення багатьох проблем. Основними з них є задоволення попиту 

споживачів, забезпечення формування запасів і безперервності продажів, 

оптимізація витрат на технічне обслуговування і, як наслідок, підвищення 

прибутковості. Оскільки запаси все ще є частиною фінансового циклу, завдання 

для торгових компаній полягає в розумному скороченні періоду обігу запасів. 

        Завдання статті. Метою роботи є вивчення тенденції здійснення 

управління товарними запасами на підприємстві, в тому числі при 

зовнішньоекономічній діяльності та основні його зміни. 

        Аналіз сучасних досліджень. Питання управління товарними запасами в 

зовнішньо-економічній діяльності підприємства висвітлювалось у роботах 

таких зарубіжних і вітчизняних науковців: Бойко О. О., Брезицкий Я., Головата 

О. В., Дергалюк М. О., Завербний А. С., Шпак Ю. Н., Побурко О. Я., 

Євтушенко В. А., Рахман М. С., Сіладі К. Б., Іващенко Г. А., Клепікова С. В., 

Яцина М. Г., Другова О. С., Ковтуненко К. В., Ковальчук О. В., Долока Р. О, 

Крикавський Є. В., Похильченко О., Мельничук О. П., Пшенична І. В.              

Це питання є досить значимим, тому потребує більш розширеного дослідження. 

        Виклад основного матеріалу дослідження. Управління товарними запасами 

– комплекс заходів, який націлений забезпечувати максимальний ступінь 

реалізації товару, при мінімальних втратах, які здійснюються при зберігання 

запасів на підприємстві. Кожне підприємство прагне збільшувати свій 

асортимент, щоб задовольнити все більшу кількість споживачів. Для цього 

підприємству потрібно створювати великі запаси товарів, щоб виконувати всі 

замовлення споживачів. Зберігання великої кількості товарних запасів 

призводить до значних витрат, і втрати рентабельності продукції. Тому так 

важливо, щоб поповнення товару відбувалось вчасно і в потрібній кількості. 

        Товарні запаси підприємства можна поділити на декілька частин. 

Виробничі запаси. Виробничими запасами називають продукцію, яка надійшла 

на зберігання підприємства, але ще не використовувалась в основному процесі 

виготовлення. Такими запасами можуть бути: паливо, сировина, матеріали, 

деталі та ін. 
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        Головна мета виробничих запасів це матеріально-технічне забезпечення 

підприємства при непередбачуваних обставинах з поставками матеріалу та 

забезпечує гнучкість роботи підприємства. 

        Залежно від цілі їх використання поділяються на перехідні, поточні, 

страхові, гарантійні, підготовчі. 

        Підготовчі запаси виокремлюють з виробничих запасів, коли потрібна 

додаткова підготовка цих запасів перед використанням. 

        Гарантійні запаси призначені для безперебійної роботи при виникненні 

непередбачуваних обставин таких як відхилення поставки товару по часу, зміна 

інтенсивності споживання, затримка поставки матеріалу. На відміну від 

поточних запасів, розмір гарантійного запасу є постійним. За звичайних умов 

використання ці запаси є недоторканими. Сюди відносяться: 

        - технологічні запаси, які переміщуються з однієї системи логістики до 

іншої; 

        - поточні запаси, які виготовляються при середньостатистичному етапі 

виробництва або запаси в об1ємі одного комплекту товару; 

        - резервні запаси, так звані запаси для відшкодування неочікуваних 

відхилень попиту. Сюди відносять спекулятивні запаси, які створені, на 

врегулювання продукції, при зміні попиту чи пропозиції на окремі види товару.  

        Також існує поняття сезонних запасів, які формуються при підвищеному 

попиті на товар, можливості створення та транспортування тільки в певний 

період часу. 

        Налагодження грамотної системи управління проводиться з метою 

вирішення певних проблем компанії таких як безперебійна поставка продукції, 

легке поповнення запасів продукції, зменшення ризиків та максимальний 

прибуток при мінімальних втратах. 

        Ефективне управління товарними запасами дає змогу контролювати стан, 

якість та кількість товарних запасів на торгових точках та складати плани  

поповнення запасів продукції аби вчасно заповнювати відсутній у продажу 

товар [5, c. 150]. 
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Рисунок 1 - Система  управління товарними запасами 
 

        Управління товарними запасами відбувається в такій послідовності: 

        - визначення потреби в певному товару; 

        - розрахунок потрібної кількості запасів; 

        - розробка методів та політики поповнення запасів; 

        - контроль над рівнем запасу; 

        - характеристика результату роботи системи управління товарними 

запасами. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Послідовність відтворення системи управління товарними запасами 
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2. Створення системи даних управління товарними запасами 

3. Аналіз забезпечення підприємства товарними запасами та їх 
раціональне використання

4. Економічно підтверджена інформація у потребі поповнення товарних 
запасів

5. Виділення коштів на закупку товару та поповнення запасів 

6. Підтвердження надійного бюджетного плану 

7. Контроль за збутом товарних запасів
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  Головною метою формування товарних запасів є: стійкий товарний 

асортимент, безперебійна робота підприємства, накопичення додаткових 

товарних запасів, з метою їх продажу іншим підприємствам а ін. 

        Створення системи даних управління товарними запасами включає в себе 

дані про стан ринку, стан попиту, фінансове становище підприємства, ціни на 

товар, методи ефективної закупки товару. 

        Виявлення напряму формування та використання товарних запасів. 

        Обґрунтування потреби поповнення товарних запасів на підприємстві. 

Процес виділення коштів на закупку товару включають аналіз оборотності 

запасів, закупка товару, вибір постачальника, транспортування продукції, 

кількість продукції, маршрут перевозки товару. 

        Аналіз бюджетного плану на ефективність та надійність, та чи збігається 

він з реальними можливостями підприємства.  

        Контроль за всіма процесами від закупки до збуту товару на підприємстві є 

ABC-аналіз. 

        Досить дієвим методом керування товарними запасами є метод АВС- 

аналізу. За допомогою цього метода можна контролювати надійність поставок, 

зберігати та раціонально використовувати товар. 

        Суть цього методу виражається в тому що, товарні запаси розбиваються на 

три групи. 

        Клас А – це група, яка складає 10-15 % від усіх запасів товару, але її збут 

складає 70-80 % від загальної вартості товарів.  

        Клас В – це група, на яку припадає 20-30% від загальної кількості товару, а 

її збут складає 15- 25% від загальної вартості товарів. 

        Клас С – це група, де на товари припадає 55-65% від всієї кількості товару, 

а її ціна всього 5% від зальної кількості. 

        Цей метод заснований на законі Парето, який оснований на принципі 

80/20. Тому товари групи А потребують ефективного контролю та кращого 

місця зберігання [ 8, c 215]. 
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Рисунок 3 - Елементи системи керування товарними запасами 

 

        Всі ці елементи пов’язані між собою, тому не можна нехтувати будь-яким 

із цих елементів. 

        Зараз існує ряд логістичних методів поповнення товарних запасів: 

        1. Логістика закупок, що складає виявлення потреби в певному товарі, 

встановлення зв’язків з постачальниками, поставка товару, зберігання товару та 

контроль за їх використанням. 

        2. Логістика, яка дозволяє працювати виробництву та продажу товару 

синхронно. Така система дозволяє не робити великих товарних запасів. 

        3. Логістика збуту, яка основується на детальному аналізу ринка та його 

потреб. 

        4. Рух товарів через склади. Вони контролюють, зберігають та 

розподіляють товари між підприємствами. 
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        5. Логістика транспортування, яка займається дослідженням та створення 

максимально ефективної системи транспортування товару, яка базується на 

гнучкості, взаємодії з іншими методами перевезення, та надання різноманітних 

послуг. 

Список використаних джерел: 
        1. Брезицкий Я.  Проблема управления запасами актуальна для всех 

звеньев цепи поставок. Логистика: проблемы и решения. 2017. № 2. С. 28–33. 

        2. Гуляєва Н. М., Камінський С. І.  Політика управління товарними 

запасами у торгівлі. Економіка України. 2016. № 4. С. 19–28. 

        3. Зінченко О. А., Короленко С. М., Короленко Р. В.  Економіко-

фінансовий та організаційно - економічний механізм управління зовнішньо 

економічною діяльністю підприємства. Підприємництво та інновації. 2018. № 5. 

С. 150–157. URL: http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/81/68 

        4. Кимач С. О., Махначова Н. М.  Аналіз зовнішньоекономічної діяльності 

Вінницької області. Менеджмент XXI століття: сучасні моделі, стратегії, 

технології : збірник наукових праць II Всеукраїнської практичної інтернет-

конференції 16 жовтня 2015 р. Вінниця, 2015. C. 657 

        5. Можевенко Т. Ю., Бережна В. І.  Стратегічне управління 

зовнішньоекономічною діяльністю вітчизняних підприємств. Актуальні 

проблеми економіки. 2018. № 2. С. 31–40. 

        6. Дергалюк М. О.  Проблеми на шляху активізації зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 12. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2019/63.pdf 

        7. Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність : 

навч. посіб. / [Т. О. Зінчук, О. Д. Ковальчук, Н. М. Куцмус, Т. В. Усюк,                

П. В. Пивовар, В. Є. Данкевич, О. А. Прокопчук, І. В. Горбачова]. Київ : Центр 

учбової літератури, 2017. 512 с. + Електронна копія. 

        8. Новак В. О., Мостенська Т. Л., Луцький М. Г., Гуріна Г. С., Ільєнко О. В.  

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : підручник. Київ : Кондор, 2013. 

495 с. 



220 

        9. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / за ред.:                
Ю. Г. Козака, Т. Спорека ; [Ю. Г. Козак, T. Sporek, A. Gribincea, T. Shengelia,                
Н. В. Притула, О. А. Єрмакова, Ван Тао, В. Є. Куриляк, A. Kozak,                
А. С. Зборовська]. 5-те вид., перероб. та допов. Електронні дані. Київ ; Катовіце 
: Центр учбової літератури, 2016. URL: 
http://10.0.2.150/docs/CUL/Osnovy_ZED_Kozak_2016.pdf. 
        10. Радченко О. П., Казак Д. С.  Використання кореляційно-регресивного 
аналізу в управлінні ЗЕД підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/110.pdf. 
        11.  Боришкевич І. І., Якубів В. М.  Формування типової маркетингової 
стратегії сільськогосподарського підприємства при здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності. Ефективна економіка. 2021. № 4. URL: 
        12. Бойко О. О.  Методика розробки стратегії зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства. Соціально-політичні, економічні та гуманітарні 
виміри європейської інтеграції України : збірник наукових праць III 
Міжнародної науково-практичної конференції 20-22 травня 2015 року. Вінниця, 
2015. № Ч. 1. С. 37–46. 
 
УДК 005.332.4          

Сергій Донець 
Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

 Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СТРАТЕГІЧНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
Обґрунтовано управління стратегічним потенціалом підприємства в умовах 

нестабільності зовнішнього середовища. Названо обов’язкову умову 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Розглянуто причини 

кризовості управлінського механізму конкурентоздатної системи потенціалу 

підприємства.  

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкуренція, стратегічне 

управління, ринкове середовище, стратегічний потенціал. 



221 

В умовах динамічного розвитку ринкових змін та процесів, нестійкого 
оточуючого середовища необхідним є переорієнтація зусиль менеджмент 
підприємства і забезпечення поточних результаті діяльності в формуванні 
довгострокових конкурентних переваг. Об'єктивно виникає питання про пошук 
можливостей успішного довгострокового функціонування та розвитку 
підприємства. 

Вагомий внесок у розвиток науково-методичних підходів щодо визначення 
управління стратегічним потенціалом підприємства в умовах нестабільності 
зовнішнього середовища здійснили відомі економісти, зокрема: А. М. 
Богатирьов, А. А. Томпсон, І. Ансофф, М. Е. Портер, А. Дж. Стрікленд, Л. Є. 
Довгань, Л. П. Артеменко та інші. Автори значну увагу приділяють 
дослідженню різних аспектів підвищення ефективності діяльності підприємства 
в умовах нестабільності середовища та впливу стратегічного потенціалу на 
розвиток підприємства. 

Мета статті полягає у виявленні ефективних інструментів та 
удосконаленні практичних рекомендацій щодо використання та розвитку 
системи управління стратегічним потенціалом підприємства в умовах 
нестабільності та формування конкурентоздатності. 

Вітчизняну економіку можна охарактеризувати як таку, що орієнтована на 
підвищення рівня ефективності, тоді як економічно розвинуті держави в якості 
пріоритету обирають інноваційний розвиток, основним параметром оцінки 
якого є конкурентоспроможність стратегічного потенціалу. 

Поява терміну «конкуренція» припадає на початок ХVII ст., коли 
відбулось зародження ринкових відносин та виникало суперництво між 
економічно розвинутими країнами. Тогочасні ринки товарів (як національні, 
так і світові) мали здебільшого монополістичну природу та обмежувались 
одним або кількома учасниками. Зазначене знайшло відображення в 
положеннях економічної думки того періоду та зумовило формування теорії 
меркантилізму [4, с. 373]. 

Подальший розвиток сфери виробництва зумовив перенесення 
економічних досліджень в області конкурентоспроможності з рівня країн на 
мікрорівень окремих виробників, що розглядались як самостійні та 
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самодостатні учасники ринкових відносин, а не лише як джерела формування 
багатства держави. Тоді ж відбулося стрімке зростання кількості учасників 
ринку, які пропонували однорідну продукцію. Це спричинило виникнення 
ринків, що характеризувалися практично вільною конкуренцією [1, с. 33]. 

Забезпечення конкурентоспроможності підприємства є обов’язковою 

умовою його довготривалого та результативного функціонування у 

динамічному та невизначеному середовищі створення стратегічного 

потенціалу. Наведене свідчить про необхідність організації 

конкурентоспроможної підприємницької діяльності вітчизняних суб’єктів 

господарювання як основи економічної системи Україні. Це, в свою чергу, 

вимагає практичного застосування теорії конкурентоспроможності 

підприємства, яка слугуватиме підґрунтям для формування систем управління 

конкурентоспроможністю на рівні кожного окремого суб’єкта підприємництва. 

Отже, по-перше, конкурентоспроможність – це спільна для всіх суб’єктів 

господарювання риса (аналогічна, наприклад, ефективності), яка об’єднує їх в 

окремий клас – клас «підприємство» [3, с. 65]. 

По-друге, рівень конкурентоспроможності відображає кількісну оцінку 

цієї спільної риси з метою порівняння підприємств між собою та відокремлення 

неконкурентоспроможних підприємств, підприємств із низьким, середнім, 

високим рівнями конкурентоспроможності. Наведене означає, що 

конкурентоспроможність використовується для уточнення статусу суб’єкта 

підприємництва з-поміж конкурентів та порівняння із ними, а не для опису його 

відмінних якостей. Відтак, конкурентоспроможність та процес управління 

створенням стратегічного потенціалу є однією із характеристик підприємства. 

Враховуючи зарубіжний досвід, для підприємств України для того щоб 

бути успішними та конкурентоспроможними необхідно регулярно покращувати 

свою діяльність та впроваджувати дієві методи управління підприємством. 

Головним завданням для сучасних підприємств повинно стати забезпечення 

досягнення прибутку не тільки сьогодні, але й постійно в довготривалій 

перспективі діяльності підприємства. 
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В умовах нестабільності ринкового середовища головними причинами 

появи кризи на вітчизняних підприємствах в процесі формування і управління 

конкурентоспроможності стратегічного потенціалу визначаємо (рис.1). 

Отже, підприємство володіє стійкими конкурентними перевагами в 

процесі управління і формування стратегічного потенціалу, якщо воно:  

1) випереджає конкурентів за суттєвими та значущими для неї 

параметрами;  

2) забезпечує неперервність існування власних конкурентних переваг 

шляхом їх постійного оновлення (трансформацію старих, або створення нових 

галузей діяльності);  

3) забезпечує сталість власних конкурентних переваг шляхом усунення 

можливості імітації цих переваг та їх джерел конкурентами. 

 
Рисунок 1 – Причини кризовості управлінського механізму конкурентоздатної 

системи потенціалу підприємства. 

 

Б. Вернерфелт характеризує ресурси підприємства як невід’ємні від нього 

засоби, які визначають його сильні та слабкі сторони. Згідно із дефініцією Дж. 

Барні, ресурси – це всі засоби, здатності, організаційні процеси, знання, 

інформація тощо, які контролюються підприємством і надають йому 

можливість виявити та впровадити оптимальні стратегії, що збільшуватимуть 

ефективність суб’єкта господарювання [2, с. 56]. 
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Конкурентоспроможність підприємства залежить також від уміння 

використовувати сучасні управлінські підходи і технології, спрямовані на 

підвищення конкурентоспроможності підприємств. Також необхідно 

враховувати що для покращення діяльності підприємству потрібно обирати 

певні пріоритети, у виробленні стратегії, які будуть максимально відповідати 

ринковій ситуації та використовували сильні сторони підприємства.  

Стратегічне управління - це процес розробки стратегій і управління 

організацією для успішної її реалізації. Менеджмент успішних організацій 

завжди мислить стратегічно і визначає вектор в якому буде рухатися 

підприємство для досягнення поставленої мети.  

В сучасних умовах для забезпечення конкурентоспроможності та 

ефективної діяльності підприємства потрібно завжди мати план дій на 

майбутнє, добре розроблений з прорахованими ризиками та мати певні часові 

рамки для його виконання, в такому плані повинні бути певні блоки по яких 

підприємство буде орієнтуватися, наприклад маркетинговий, фінансовий тощо. 

Процес формування потенціалу підприємства дуже залежить від обраної 

стратегії якою керується підприємство в процесі свого розвитку [5, с. 365]. 

Методи управління стратегічним потенціалом мають вагомий вплив на 

діяльність підприємства, саме тому необхідно зважено підходити до вибору та 

впровадження на практиці певних методів управління та завжди діяти в 

інтересах фірми, а не окремого представника. Основне завдання системи 

стратегічного управління потенціалом підприємства полягає в організації 

діяльності фірми з перспективою росту як на внутрішньому ринку так і на 

ринку поза межами країни враховуючи тенденції та законодавство окремих 

країн. 

Таким чином розробка стратегії управління та стратегічний потенціал 

системи керування на підприємстві в умовах нестабільності ринкового 

середовища покликана перш за все визначити на що саме потрібно 

орієнтуватися підприємству для досягнення конкурентних переваг серед 

найближчих конкурентів, що досягається за рахунок впровадження 
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взаємопов’язаних елементів управлінської діяльності у сфері стратегічного 

планування, які дозволяють отримати обґрунтовану оцінку діючих стратегій та 

визначити у якому напрямку з урахуванням ризиків слід діяти на перспективу. 
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ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА: 
ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД 

У статті розглянуто інноваційну культуру підприємства як важливу 

внутрішню підсистему та умову ефективної реалізації цілей його розвитку. 

Встановлено, що сучасний етап суспільно-економічних відносин вимагає 

активізації інноваційної діяльності, спрямованої на розробку та впровадження 

інновацій, як для задоволення потреб споживачів, так і з метою вдосконалення 

внутрішніх бізнес-процесів. Оскільки інноваційна активність підприємства 
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значною мірою є похідною від стану організаційної культури, важливим 

завданням постає посилення її інноваційної складової, що передбачає 

формулювання та дотримання інноваційних цінностей, висвітлення яких має 

знайти місце в документах підприємства, системі мотивації діяльності, 

прозорих механізмах комунікації та рішеннях, що приймаються керівництвом. 

Ключові слова: організаційна культура; моделі організаційної культури, 

інноваційна культура; інноваційні цінності, інновації. 

Технологічні зрушення у багатьох наукових сферах та розвиток 

інформаційно-комунікаційних технологій створюють як нові виклики, так і 

відкривають нові можливості для виживання та розвитку підприємств. Одним з 

ключових факторів адаптивної відповіді на сучасні виклики є інноваційна 

активність, спрямована як на пропозицію нових товарів та послуг на ринок, так 

і на вдосконалення внутрішніх бізнес-процесів. На сьогоднішній день, в умовах 

боротьби між компаніями за визнання та лідерство, відбувається також 

переоцінка ролі та значення людського фактору у системі управління.  

Сьогодення характеризується глобалізаційними процесами на ринках 

праці, зміною конкурентного середовища та високими вимогами щодо 

людського капіталу. Зазначені процеси призводить до необхідності змінювати 

моделі управління. Одним зі важливих складових елементів сучасних моделей 

управління є організаційна культура. На сучасному етапі економічного 

розвитку практично кожна організація має характеризуватися наявністю 

потужної організаційної культури, яка надає змогу виокремити підприємство з-

поміж інших, стимулювати розробку та реалізацію інновацій, зміцнити 

соціальну стабільність, згуртувати колектив для досягнення інноваційних цілей 

організації та підвищити ефективність її діяльності. 

Сьогодні можна спостерігати, як з’являються усе більше аспектів і форм 

культури, наприклад, корпоративна культура, інноваційна, матеріальна, 

соціальна, підприємницька, духовна, економічна тощо. Культуру можна 

віднести до однієї з найбільш універсальних характеристик світу людини і 

відношення людини до світу.  
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У свою чергу, Гудзь О. описує «культуру» як систему відносин, дій та 
артефактів, яка здатна витримати випробування часом та сформувати у всіх 
членів культурного суспільства доволі унікальну загальну для них психологію 
[4]. 

Різноманітність тлумачення поняття «культура» за різними підходами дає 
підстави для висновку, що неможливо надати єдине та універсальне визначення 
цього терміну. Подібного висновку можна дійти при дослідження сутності 
поняття «інноваційна культура». Це питання досліджується багатьма вченими в 
області менеджменту та управління підприємствами, та, відповідно, фокусують 
увагу на різних аспектах цього важливого явища в сучасних організаціях.  

Отже, для дослідження інноваційної культури, спершу слід більш детально 
дослідити складові даного поняття. Різними дослідниками цього феномену 
робиться різні наголоси при визначенні організаційної культури. Так, 
пропонується розглядати організаційну культуру переважно з точки зору 
унікальної, відмінної від інших, властивості організації або як систему 
цінностей в компанії. Гомон М. наголошує на важливості саме тих цінностей, 
що не тільки проголошуються, а саме розділяються співробітниками в 
організації, оскільки саме вони визначатимуть їх поведінку [3]. 

Метою статті є визначення напрямів формування інноваційної культури 
підприємства та характеристика дієвих механізмів та способів їх реалізації. 

При дослідженні організаційної культури підприємства важливим є 
розуміння її внутрішніх складових та структурних особливостей. Першою і, 
мабуть, найважливішою складовою організаційної культури є місія та цінності 
підприємства. Саме місія змушує керівництво визначати головну мету 
діяльності організації на ринку, її сильні та слабкі сторони, конкурентне 
становище тощо, і за рахунок цього розвивати та підвищувати ефективність 
діяльності організації.  

У свою чергу, цінності визначають стиль поведінки працівників, стиль їх 
спілкування у колективі та з клієнтами, рівень умотивованості персоналу тощо. 
Від сформульованої місії та цінностей буде залежати, чи орієнтується компанія 
на розробку інновацій та чи розглядаються останні як важлива складова в 
діяльності працівників.  
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Другим компонентом організаційної культури є культура внутрішньої 

комунікації. Вона складається з таких елементів: зустрічі з керівництвом 

компанії для безпосереднього контакту та передачі інформації між керівником 

та підлеглим; інформаційні видання для працівників, клієнтів та партнерів; 

корпоративні заходи, урочисті нагородження тощо.  

Не менш важливою є інформаційна складова організаційної культури, до 

якої відноситься емблема, символіка, назва організації, слоган, товарний знак 

тощо. Інформаційна складова передбачає розробку основних елементів 

організації, які слугуватимуть як елементи її ідентифікації, те, що виділятиме 

організацію з поміж конкурентів на ринку. Соціально-психологічна складова 

організаційної культури – це соціально-психологічний стан працівників та 

колективу в цілому. Завдяки аналізу соціальнопсихологічному клімату 

організації керівництво може бачити наскільки інноваційною є культура та чи 

задоволені працівники міжособистісними відносинами у колективі. Ще одним 

елементом організаційної культури виступають особливості організації та 

умови праці [7].  

Даний елемент свідчить про рівень професіоналізму керівництва 

організації та свого роду зрілість колективу. Як свідчить досвід, головну роль у 

цьому питанні посідає саме керівництво, яке формує стиль та культуру 

управління, робочі умови, ритм, делегування повноважень тощо. Також, до 

елементів організаційної культури відносять командні заходи (день народження 

підприємства, день професійного свята, дні народження працівників тощо), 

корпоративні засоби масової інформації (газети, веб-сайт, інформаційні дошки 

з оголошеннями, інформаційні листи тощо), корпоративні документи 

(положення про відділи, про корпоративні заходи, про діяльність організації 

тощо), чітка структура, а також корпоративні стандарти, які мають бути 

прописаними у статуті підприємства. 

Для сучасної економіки характерним є посилення важливості людського 

фактора в реалізації та розвитку інноваційного потенціалу підприємства чи 

установи. Формування середовища, сприятливого до інноваційної діяльності, є 
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однією з головних умов її ефективної реалізації. Інноваційна культура є 

головним елементом такого середовища, вона забезпечує сприйняття людьми 

інновацій, їх готовність та здатність створювати, підтримувати і 

використовувати інновації у всіх сферах життєдіяльності.  

Формування інноваційної культури пов’язане з розвитком творчих 

здібностей персоналу та підтримкою керівництвом організації інноваційних 

проектів – від зародження ідей інновацій до комерціалізації розроблених 

інноваційних продуктів (виробів чи послуг) [6].  

Розвиток інноваційної культури суспільства визначено одним із 

стратегічних пріоритетів інноваційної діяльності в Україні. Значення 

інноваційної культури зростає при переході від індустріальної економіки до 

економіки знань. У цих умовах необхідним є формування в суспільстві в 

цілому, а також у трудових колективах підприємств та установ зокрема стійкої 

традиції сприймати нове, здатності й готовності комплексно його 

використовувати в інтересах загального прогресу.  

Слід зазначити, що впровадження певних правил та норм, які сприяють 

формуванню єдності цілей власників, менеджерів і трудового колективу 

суб’єкта господарювання, значно підвищує конкурентоспроможність і 

ефективність його діяльності, дає змогу досягати високих результатів. Розуміти 

і сприймати ці норми та правила повинна переважна більшість працівників (в 

ідеалі – усі). Це є свідченням високого рівня корпоративної культури 

підприємства чи установи.  

У загальному випадку виділяють два різновиди корпоративної культури: 

консервативну та інноваційну, яка дозволяє не лише оперативно реагувати на 

зміни внутрішнього та зовнішнього середовища господарювання, але й 

отримувати від них додатковий ефект. Дійсно, основною функцією 

інноваційної діяльності є зміни, що розглядаються як джерело доходу.  

   Інноваційна культура є відносно новим поняттям, яке по-різному 

визначається різними науковцями. Розглянемо найбільш поширені визначення 

категорії «інноваційна культура» [2].  
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Інноваційна культура – це форма організаційної культури, що виникла 

наприкінці ХХ ст. як адаптація до прискорення змін у виробництві, бізнесі та 

суспільстві .  

Згідно з Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні» інноваційна культура розглядається як складова 

інноваційного потенціалу, що характеризує рівень освітньої, 

загальнокультурної та соціально-психологічної підготовки особистості і 

суспільства в цілому до сприйняття і творчого втілення в життя ідеї розвитку 

економіки країни на інноваційних засадах .  

Інноваційна культура – це система цінностей, що відповідають 

інноваційному розвитку суспільства, держави, регіонів, галузей економіки, 

підприємств, установ, організацій і відображають індивідуально-психологічні 

якості, інші найважливіші соціальні цінності людини, які сприяють 

формуванню та розвитку інноваційно активної особистості [3].  

Зайченко К. під інноваційною культурою розуміє особливу форму 

(різновид) загальнолюдської культури, що становить нову історичну реальність, 

яка виникла завдяки прагненню суспільства до духовного та матеріального 

самооновлення і яка є передумовою якісних змін життєдіяльності людей, 

найважливішим соціальнопсихологічним фактором суспільного розвитку [6].  

Інноваційна культура – це стійка система норм та правил здійснення 

нововведень в різних сферах життя суспільства, що склалася історично та 

притаманна певній соціокультурній спільноті [1]. 

 Аналіз наведених визначень свідчить, що практично всі вони розглядають 

інноваційну культуру на макрорівні і меншою мірою – на рівні окремої 

організації. Узагальнення підходів різних авторів до визначення сутності 

інноваційної культури 

Формування інноваційної культури є комплексним завданням та 

передбачає залученість усіх елементів та складових організаційної культури 

компанії. Деякі заходи чинять безпосередній вплив на формування інноваційної 
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культури та є ключовими при її формуванні, інші – опосередкований та 

виконують допоміжну функцію. Крім того, кожний елемент вимагає впливу, 

який формується з урахуванням напряму трансформації культури, тобто 

інноваційної спрямованості. Заходи з реалізації таких напрямів можуть 

різнитися залежно від специфіки діяльності організації, але узагальнено їх зміст 

представлено на рис. 1.  

Розробка цінностей організації має включати інноваційну складову, що 

визнає інновації як пріоритет та важливу складову діяльності підприємства. 

Інноваційні цінності можуть формуватися за різними напрямками, наприклад, 

співробітники; фінансова діяльність; клієнти та споживачі; сталий розвиток 

організації. Проведення «інноваційних» свят, присвячених здобуткам в 

інноваційній діяльності, як окремих працівників, так і всієї організації, 

сприятиме «закріпленню» інноваційних цінностей та посиленню мотивації.  

Для покращення комунікацій та формування культури довіри ефективним 

є організація колективних заходів для працівників, таких як святкування днів 

народження співробітників, професійних та національних свят, або 

запровадження традиції щорічних зборів усім колективом для відпочинку та 

формування колективного духу у працівників тощо. Цій самій меті може 

сприяти розробка фірмового іміджу організації, стилю, емблеми, елементів 

впізнаваності з-поміж конкурентів, а також розробка фірмового одягу для 

працівників виробництва. 

Для активізації інноваційної діяльності важливим є усвідомлення 

керівником своєї ключової ролі в поширенні та доведенні власним прикладом 

пріоритетності інновацій серед завдань компанії, налагодження контакту з 

працівниками, раціональне делегування завдань, формування стандартів 

поведінки в організації, кадрової політики, системи заохочень та стимулів. 
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Рисунок 1 - Напрями формування інноваційної культури підприємства  [2; 3] 

 

Формування інноваційної культури організації нерозривно пов’язане зі 

створенням сприятливих умов для розвитку креативного потенціалу її 

персоналу. Однією з головних передумов цього є формування певних 

позитивних морально-етичних устоїв, які сприймаються переважною більшістю 

колективу. Світовий досвід переконливо свідчить, що чим вищі морально-

етичні устої суспільства у цілому, а разом з цим і колективів працівників 

окремих підприємств та установ, тим толерантніше вони будуть ставитися до 

розвитку індивідуальних можливостей кожної особи, тим вищими будуть 
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соціально-економічні параметри суспільства і його окремих членів. 

Узагальнення літературних джерел і практики інноваційної діяльності дало 

змогу виділити основні принципи формування інноваційної культури: 

 - чітке формулювання цілей інноваційної діяльності та їхня зрозумілість;  

- усвідомлення пріоритетності цілей;  

- націленість на результат; 

 - співробітництво членів проектної команди; 

 - вільний обмін ідеями та інформацією між членами команди 

інноваційного проекту;  

- толерантне сприйняття керівництвом і членами команди ідей, 

висловлених іншими співробітниками;  

- толерантне сприйняття можливих помилок і невдач; 

 - делегування повноважень членам команди;  

- участь кожного члена команди у процесі досягнення цілей інноваційного 

проекту, усвідомлення своєї значущості; 

 - свобода творчості й висловлювань;  

- заохочення ініціативи і творчого пошуку співробітників;  

- заохочення до розвитку і набуття нових знань і навичок;  

- недопустимість нав’язування ідей керівника інноваційного проекту 

членам команди; 

 - захист прав кожного члена команди на інноваційні рішення.   

Дотримання зазначених принципів створює передумови формування 

сприятливої інноваційної культури, яка є основою сприятливого інноваційного 

середовища, пробуджує енергію, ініціативу, творчий пошук працівників, 

орієнтує їх на досягнення результатів, що є недосяжними за звичайних умов. 

Отже, інноваційна культура в організації є важливим аспектом її 

ефективної діяльності, а отже процес її формування повинен бути чітко 

визначеним та реалізовуватися за різними напрямами. Слід зазначити, що усі 

вони обов’язково мають доповнювати один одного, тобто реалізовуватися 
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системно. Подальшого дослідження вимагають питання особливостей 

формування інноваційної культури підприємств залежно від форми власності, 

розміру підприємства, типу організаційної культури та галузевої специфіки 

діяльності. 
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В умовах сучасного стану української економіки та жорсткої конкуренції 
на ринку побудова ефективної кадрової політики банків України є однією з 
першочергових умов досягнення ними стійкого фінансового результату. 

Наслідки фінансово-економічної кризи досить відчутно вплинули на 
діяльність банківських установ, в результаті чого топ-менеджмент почав 
впроваджувати низку заходів, спрямованих на запобігання негативних проявів 
кризи. Однак, не втрачає актуальності питання прийняття таких управлінських 
рішень, які б дозволили враховували потреби підприємства у 
висококваліфікованому персоналі, його розвитку та мотивації при обмеженому 
фінансуванні. 

Проблематика формування та реалізації кадрової політики підприємства 
та банку зокрема, викладена в працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених, 
як: М. Армстронг, О. А. Кириченко, О. В. Дубовик, Н.В. Корж, Л.Б.Мартинова 
та інші, проте, дане питання слід також розглянути з точки зору персоналу 
банку, адже успішна діяльність банківської установи залежить від високого 
рівня підготовки її співробітників, їх уміння працювати з клієнтами та 
безпосередньої зацікавленості у позитивному результаті своєї роботи. Тому 
професійний рівень персоналу, його компетентність та вмотивованість є 
визначальними при оцінці перспектив розвитку банку. 
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Як наслідок, бачимо, що необхідність розробки та впровадження нових 
підходів до процесів реалізації кадрової політики у банках, як інструменту 
підвищення ефективності управління. 

На основі вищезазначеного можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в дослідженні ефективності кадрової політики комерційних банків 
України на прикладі АТ «КредіАгрікольБанк». 

На думку М. Армстронга, кадрова політика являє собою генеральний 
напрям у кадровій роботі, тобто сукупність операцій набору, відбору, 
розташування, ротації, переміщення, оцінки та розвитку персоналу 
підприємства [1]. 

Під час аналізу кадрової політики банку, перш за все, варто звернути 
увагу на чисельність та продуктивність праці персоналу даного підприємства, 
адже досить часто близько 30% персоналу банку – це вузькоспеціалізовані 
працівники, які виконують обмежений обсяг роботи за сталими показниками та 
незмінним шаблоном. В період стрімкого розвитку інформаційних технологій 
та електронних баз даних окремі посади є малоефективними, що дає підставу 
вважати, що банк нераціонально використовує свої ресурси. В подальшому це 
може призвести до зменшення загального обсягу активів та втрати певних 
позицій на ринку фінансових послуг України. Тому, доцільно буде звернути 
увагу на методи кадрового планування та процес постійного підвищення 
кваліфікації працівників. Так, О. А. Кириченко визначає, що підвищення 
кваліфікації має забезпечувати поглиблення фахових знань та навиків за 
спеціальністю, формувати у персоналу банку та його філій високий 
професіоналізм, корпоративну культуру, систему цінностей сучасного банку, 
готовність до оволодіння інноваційними банківськими технологіями [3]. 

Враховуючи значне зростання АТ «КредіАгрікольБанк» в період з 2018 
по 2020 рр. зокрема, зростання наданих кредитів більше ніж у два рази, й 
активів банку – у 1,8 рази, робимо висновок про наявність в організації в якості 
стратегії розвитку – стратегії динамічного зростання. Виходячи з обраної 
стратегії, в АТ «КредіАгрікольБанк» реалізуються відповідні кадрові заходи – 
дії, направлені на відборі кваліфікованого персоналу, який уміє працювати у 
команді, його розвиткові, та підвищенні кваліфікації. 
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Варто звернути увагу на елементи кадрової політики АТ 
«КредіАгрікольБанк», такі як: планування та добір персоналу, мотивація 
персоналу та підвищення кваліфікації персоналу, а також тип кадрової 
політики, які багато в чому визначені видом кадрової стратегії. 

Планування роботи з кадрами відбиває основні аспекти управління 
кадрами: виробничо-економічний, політичний, соціальний, психологічний, 
адміністративно-правовий. 

Розробка планів роботи з кадрами починається з визначення цілей та 
задач управління кадрами по кожному з основних аспектів на даний період 
часу. 

Відділ кадрів, директори по напрямках приймають безпосередню участь в 
розробці планів економічного і соціального розвитку, приділяючи особливу 
увагу таким питанням, як формування стабільного трудового колективу, 
сумісництво професій робітників та службовців, розширення відділів 
організації та оплати праці, питанням соціального розвитку колективу АТ 
«КредіАгрікольБанк». 

Плани роботи з кадрами складаються в комплексі із загальними планами 
розвитку і удосконалення виробництва і сприяють підвищенню економічної 
ефективності і якості виробництва. Вони науково обґрунтовані, в них широко 
використовуються рекомендації теорії управління, соціології, психології. 

Введення нових технологічних процесів, автоматизації діяльності та 
електронних баз даних, розширення сфер послуг, удосконалення організації і 
управління викликають неперервну зміну структури кадрів підприємства. При 
цьому зміни проходять не лише в співвідношенні категорій промислово-
виробничого персоналу, але і в професійному, кваліфікаційному, освітньому 
складі всіх категорій персоналу підприємства. 

Для забезпечення безперебійного функціонального процесу на АТ 
«КредіАгрікольБанк» відділ організації праці та заробітної плати визначає 
чисельність промислово-виробничого персоналу на плановий період, 
засновуючись на даних технічного нормування, яке дозволяє науково 
обґрунтовувати потреби підприємства в затратах робочого часу для виконання 
встановленого виробничого завдання. 
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Планування потреби в кадрах включає в себе не лише план забезпечення 

підприємства робочими кадрами, але і план забезпечення управлінськими 

кадрами. Планування потреби в кадрах є короткостроковим (1-2 роки), 

середньостроковим (2-5 років) та довгостроковим (понад 5 років). Важливе 

значення на підприємстві приділяється плануванню резерву кадрів та роботі з 

ними. 

Поряд з планом чисельності працюючих на АТ «КредіАгрікольБанк» 

складаються також плани підготовки кадрів і підвищення кваліфікації 

працюючих, які включаються складовими частинами в план по праці і 

заробітній платі товариства. 

План роботи відділу кадрів включає комплекс заходів по підбору, 

розстановці, навчанню і підвищенню кваліфікації управлінських та виконавчих 

кадрів. Такий план складається на місяць або квартально. Він передбачає 

вирішення поточних задач по роботі з кадрами на даному підприємстві. 

В ході аналізу кадрової політики АТ «КредіАгрікольБанк» можна 

сказати, що вона є активною, оскільки банк активно займається розвитком 

персоналу і департаментом персоналу, який є інструментом реалізації кадрової 

політики банку. Кадрова політика є закритою, оскільки кадри набирають лише 

нижчого рівня, а заміщення посад більш високого рівня відбувається лише з 

числа працівників банку. 

Відбір персоналу здійснюється у відповідності до внутрішніх нормативів. 

З даними АТ «КредіАгрікольБанк» процедура погодження кандидатів на 

посади «Начальник відділення», «Заступник начальника відділення» та 

«Завідуючий касою» в АТ «КредіАгрікольБанк» складається з наступних 

етапів: 

– пошук кандидата здійснюється внутрішнім ресурсом. Результатом 

цього етапу є відбір кандидата, який надалі буде проходити узгодження з 

Головним офісом. 

– за результатом співбесіди робляться відповідні висновки та заносяться 

до «Листа-узгодження на відділенні». 
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– фахівець служби безпеки проводить роботу щодо перевірки кандидата 

на відповідність роботи у банку, по результатам якої складається «Довідка про 

перевірку кандидата». 

– при відповідності кандидата всім вимогам вакантної посади відділення, 

начальник відділення відправляє «Лист-узгодження на відділенні» та резюме 

кандидата до відповідного фахівця Управління по роботі з персоналом для 

подальшого погодження кандидата. 

– після розгляду пакету документів, приймається рішення щодо 

необхідності приїзду відповідного кандидата до Головного офісу для 

проведення співбесіди. Для внутрішніх кандидатів (працівників АТ 

«КредіАгрікольБанк» інших відділень) оформлюється службове відрядження. 

– результатом узгодження кандидата Головним банком є письмовий 

висновок «Лист-узгодження на Головному офісі». 

– пакет документів з «Листом-узгодженням на відділенні», резюме та 

«Листом-узгодженням на Головному офісі» передається до Відділу кадрового 

адміністрування Управління по роботі з персоналом, де оформлюється 

прийняття на роботу [4]. 

Політика розвитку персоналу АТ «КредіАгрікольБанк» передбачає: 

кар’єрне зростання; реалізацію заходів щодо оздоровлення працівників та їх 

родин: користування спортзалом, басейном, можливість отримання путівок. 

Система розвитку персоналу реалізує комплекс дій щодо: підвищення 

кваліфікації шляхом відвідування тренінгів, лекцій фахівців галузі, курси з 

іноземної мови. 

Метою системи навчання персоналу є: 

– цілеспрямоване, послідовне, організоване підвищення та підтримка 

високого освітньо-кваліфікаційного рівня персоналу, як необхідного чинника 

конкурентоспроможності банку; 

– формування корпоративної культури; 

– формування корпоративних стандартів в сфері навчання та здійснення 

продажів; 
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– застосування єдиних правил, стандартів та інструментів навчання 

персоналу [2]. 

Основними складовими системи навчання та розвитку персоналу АТ 

«КредіАгрікольБанк» є: управління системою; суб'єкти навчання; форми і види 

навчання; планування навчання; визначення тематики, змісту й тривалості 

навчання; навчально-методичне та кадрове забезпечення; технологія роботи з 

навчання персоналу; фінансування витрат Банку на навчання 

персоналу; мотивація працівників до усвідомленого навчання та праці в Банку; 

контроль якості навчання, звітність та аналіз. 

Система навчання та розвитку персоналу АТ «КредіАгрікольБанк» 

ґрунтується на органічному поєднанні підготовки, перепідготовки, підвищення 

кваліфікації персоналу, об'єктивній оцінці його діяльності. 

Підготовка – це первинне здобуття освіти відповідного освітньо-

кваліфікаційного рівня, спрямованого на професійну діяльність у певній 

сфері. При наймі персоналу в АТ «КредіАгрікольБанк», перевага надається 

фахівцям з повною чи базовою вищою освітою відповідного напряму 

підготовки. 

Перепідготовка – це здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного 

рівня за спеціальністю, відмінною від набутої в період первинної професійної 

підготовки. Здійснюється Банком по відношенню до працівників фронтальних 

підрозділів. Тривалість курсів перепідготовки становить від 5 до 10 днів у 

залежності від специфіки фронтальних працівників. 

Перепідготовка є обов’язковим видом системи навчання та розвитку 

персоналу. Вона реалізується у формі базового навчання «Вступний модуль» 

для різних категорій працівників фронтальних підрозділів, а саме: кредитних 

інспекторів; операторів хот-лайн; операторів колекшн; операторів відділу 

телемаркетингу; спеціалістів відділу по роботі за скаргами та пропозиціями; 

кредитних експертів. 

Підвищення кваліфікації – це навчання, що проводиться з ціллю 

підвищення рівня  знань, умінь, що обумовлені змінами у законодавстві, 
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економічному стані країни, на фінансовому ринку та у конкурентному 

середовищі і передбачає: здобуття та доповнення знань з економічних, 

правових, управлінських та інших питань відповідно до компетенції 

працівника; набуття додаткових навичок відповідно до кваліфікації працівників 

фінансового сектору; використання сучасних технологій та оперування 

актуальною інформацією відповідно до потреб банку. 

Підвищення кваліфікації є обов'язковим елементом системи навчання та 

розвитку персоналу, що реалізується як: 

– внутрішнє навчання: пропедевтичне навчання; перенавчання; тренінги; 

семінари; галузеве навчання; стажування; самоосвіта. 

– зовнішнє навчання: стаціонарні курси підвищення кваліфікації; 

короткострокові тематичні семінари; короткострокові тематичні тренінги 

(індивідуальні та корпоративні); форуми та конференції. 

Терміни і форми підвищення кваліфікації визначаються навчальним 

центром АТ «КредіАгрікольБанк» разом з керівником структурного підрозділу, 

у якому працює співробітник. При цьому термін підвищення кваліфікації з 

відривом від виробництва і збереженням заробітної плати не повинен 

перевищувати чотирьох тижнів, без відриву від виробництва - шести місяців 

(не враховуючи такої форми підвищення кваліфікації, як самоосвіта). 

Фінансування системи навчання та розвитку персоналу здійснюється за 

рахунок витрат банку. Бюджет на навчання персоналу складається щорічно з 

розбивкою поквартально та затверджується Радою Директорів АТ 

«КредіАгрікольБанк». 

Мотивація персоналу щодо навчання в АТ «КредіАгрікольБанк» має на 

меті створення системи внутрішніх спонукань, спрямованих на підвищення 

співробітниками їх фахового рівня. Мотивація персоналу до навчання 

здійснюється шляхом надання компанією можливостей для професійного 

вдосконалення, службового переміщення, підвищення у посаді, підвищення 

категорій, встановлення надбавок, змінної частини до основного окладу у 

зв’язку з визначними результатами. 
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Внутрішнє навчання на АТ «КредіАгрікольБанк» здійснюється шляхом 

проведення тренінгів з метою щонайшвидшого пристосування нових 

працівників до умов нової роботи, формування знань і вмінь, яких не вистачає у 

професійній підготовці, а також щоб швидко підготуватися для роботи на 

вищій посаді. Тренінги сприяють подальшому розвитку персоналу та 

удосконаленню їх професійних та особистих якостей, що позитивно впливає на 

розвиток кар’єри. 

Дистанційне навчання дозволяє: в короткі терміни і з мінімальними 

витратами надати персоналу знання і сформувати навики, необхідні для 

ефективної роботи в тактичній і стратегічній перспективі; швидко ознайомити 

всіх співробітників в електронному вигляді з змінами що відбулися в бізнес-

процесах; стандартизувати навчальні матеріали у відповідності з цілями і 

задачами банку; автоматизувати процес тестування співробітників; допомагати 

формуванню єдиної корпоративної культури в умовах територіально 

віддалених точок АТ «КредіАгрікольБанк». 

Таким чином, дистанційне навчання суб’єктів збутової мережі АТ 

«КредіАгрікольБанк» дає можливість без відриву від робочого процесу 

підтримувати професійний рівень співробітників банку. Інструментами 

контролю виступають анкетування, тестування та інтерв’ювання персоналу 

після проходження навчання, а також організація та проведення конкурсу 

«Кращий кредитний інспектор Банку». 

Важливим напрямом розвитку персоналу АТ «КредіАгрікольБанк» є 

здійснення оцінювання та атестації працівників банку, що дозволяє визначити 

рівень професійного розвитку працівників та сформувати пропозиції по 

можливому їх зростанню. Робота по атестації включає наступні етапи: 

– підготовка до проведення атестації; 

– проведення атестації; 

– прийняття рішень по результатах атестації. 

Графік проведення атестації доводиться до осіб, які атестуються, не 

пізніше як за місяць до початку атестації, а необхідні документи на них 
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подаються в атестаційну комісію не пізніше як за два тижні до атестації. 

Атестаційна комісія розглядає подані документи на працівника, який проходить 

атестацію, заслуховує дані про його роботу, досягнуті успіхи і недоліки та на 

основі цих даних і з врахуванням обговорення, шляхом голосування дає одну із 

наступних оцінок: відповідає даній посаді; відповідає даній посаді при умові 

покращення роботи і виконання рекомендацій атестаційної комісії з повторною 

атестацією через місяць; рекомендується переведення на вищу посаду; не 

відповідає даній посаді. 

По підсумках атестації видається наказ, яким затверджуються заходи, 

зміни в розстановці кадрів, зарахування перспективних працівників в резерв на 

керівну посаду. Атестація в АТ «КредіАгрікольБанк» проводиться кожного 

року по схемі: 

– головний офіс – 40% працівників; 

– базові (великі регіональні) відділення – 40% працівників; 

– малі відділення – 20% працівників. 

Ще одним напрямом розвитку персоналу є планування трудової кар’єри. 

Ця ділянка кадрової роботи здійснюється HR-менеджерами банку та передбачає 

наступні заходи: 

– розробка системи (строків, форм, технологій) професійно-

кваліфікаційного розвитку та навчання (підготовки, перепідготовки, 

підвищення кваліфікації) персоналу; 

– організація проведення заходів щодо розвитку персоналу, у тому числі 

керівників; 

– оцінка ефективності підготовки, перепідготовки, підвищення 

кваліфікації працівників; 

– розвиток наставництва, організація практики студентів та учнів; 

– розробка та впровадження системи просування по службі. 

Таким чином, під кадровою політикою банку розуміємо комплекс дій, 

спрямованих на координацію, кооперацію та розвиток працівника з моменту 

його відбору та прийняття на посаду і завершуючи його звільненням. 
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Важливим напрямком кадрової політики є організація навчання, що дає 

можливість персоналу розвиватись та підвищувати ефективність праці. У 

процесі навчання застосовуються як методи навчання на робочому місці, так і 

методи навчання поза ним. Співробітники отримують нові знання і навички, 

відвідуючи зарубіжні навчальні заходи, семінари в межах України і беручи 

участь у внутрішніх програмах навчання. 
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ЗДIЙСНЕННI ЗOВНIШНЬOЕКOНOМIЧНOЇ ДIЯЛЬНOСТI 

ПIДПРИЄМСТВA 
У статтi розглянуто сутнiсть упрaвлiння мaркетингoвими дoслiдженнями 

при здiйсненнi зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi пiдприємствa. Визначено 

переваги, які отримує підприємство від розвитку маркетингу на зовнішніх 

ринках. Підкреслено основні орієнтири ефективного маркетингу в умовах ЗЕД 

та розглянуто основні етaпи ефективнoгo упрaвлiння мiжнaрoднoю 

мaркетингoвoю дiяльнiстю. 

Ключові слова: маркетингові дослідження, дoслiдження ринку, ринок збуту, 

зовнішньоекономічна діяльність, експорт. 

Сучaсне ринкoве середoвище хaрaктеризується динaмiчнiстю тa знaчнoю 

невизнaченiстю, пoступoвим перенaсиченням ринку прoдукцiєю, щo 

спричинює фoрмувaння жoрстких умoв виживaння. Змiни пoпиту, зрoстaння 

кiлькoстi суб’єктiв ринку, пoявa численних ризикiв зумoвлюють стрiмкий темп 

дiй учaсникiв ринкoвих вiднoсин. Мaркетингoвий пiдхiд дo упрaвлiння 

пiдприємствoм сьoгoднi є вaжливим тa неoбхiдним для швидкoї aдaптaцiї дo 

зoвнiшньoгo середoвищa. Нa сучaснoму етaпi перед пiдприємствoм пoстaє 

зaвдaння не лише впрoвaдження служби мaркетингу як невiд'ємнoгo елементa 

ефективнoї пiдприємницькoї дiяльнoстi тa вирiшення прoблем упрaвлiння 

мaркетингoвoї дiяльнoстi, a й пoвнoї oрiєнтaцiї нa ринoк тa викoристaння 

принципiв мaркетингoвoгo менеджменту як фiлoсoфiї ведення бiзнесу.  

Змiнa iнтегрaцiйних вектoрiв держaви зумoвлює пoтребу пiдприємств 
oбирaти нoвi нaпрями, фoрми i види зoвнiшньoї дiяльнoстi, пoтребу пoшуку 
нoвих ринкiв i спoживaчiв; при цьoму вaжливo, щoб їх прoдукцiя кoристувaлaсь 
пoпитoм. Тoму при вихoдi нa зoвнiшнi ринки для вiтчизняних пiдприємств 
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вaжливим є зaбезпечення тaких перевaг, якi б гaрaнтувaли мoжливiсть їх 
зaкрiплення тa рoзвитку в мiжнaрoднoму кoнкурентнoму середoвищi. В умoвaх 
рoзвитку зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi пiдприємствa aктивiзaцiя 
структурoвaнoгo упрaвлiння мaркетингoм є неoбхiднoю умoвoю длят тoгo, щoб 
пiдприємствo мoглo успiшнo кoнкурувaти тa дoсягaти влaсних цiлей нa 
зoвнiшньoму ринку. 

Передусiм, aспекти мaркетингoвих дoслiджень рoзглядaються в прaцях 
iнoземних aвтoрiв Ф. Кoтлерa, Г. Aрмстрoнгa, Д. Сoндерсa, В.Вoнгa,                
В. Руделiусa, Нaреш Мaлхoтри, Є.П. Гoлубкoвa, a тaкoж вiтчизняних нaукoвцiв 
С.С. Гaркaвенкa, Є.В. Крикaвськoгo, Н.С. Кoсaр, O.Б. Мних, O.A. Сoрoки тa 
iнших.  

Метoю дaнoї рoбoти є узaгaльнення oсoбливoстей упрaвлiння 
мaркетингoвими дoслiдженнями при здiйсненнi зoвнiшньoекoнoмiчнoї 
дiяльнoстi пiдприємствa. 

Мaркетинг нa пiдприємствi стaє oдним iз нaпрямiв реaлiзaцiї стрaтегiчних 
дiй, функцiєю упрaвлiння, спрямoвaнoю нa дoсягнення цiлей тa зaгaльнoї мети 
через викoристaння мaркетингoвих iнструментiв. Реaлiзувaти oснoвне зaвдaння 
мaркетингу, a сaме збiльшення кoнкурентoспрoмoжнoстi пiдприємствa, 
мoжливo, зoкремa, iз введенням йoгo дo зaгaльнoї системи менеджменту 
пiдприємствa тa викoристaнням усiх нaявних мaркетингoвих iнструментiв, 
мoжливoстей тa ресурснoї бaзи пiдприємствa шляхoм прийняття ефективних 
мaркетингoвих рiшень [1, с. 94]. 

Мaркетингoвa дiяльнiсть пiдприємствa пoвиннa сприяти нaбуттю 
кoнкурентних перевaг в умoвaх нестaбiльнoстi тa мiнливoстi зoвнiшньoгo 
середoвищa [2, с. 369]. Тoму, безперечнo, ефективнiсть тa результaтивнiсть 
фiнaнсoвo-гoспoдaрськoї дiяльнoстi пiдприємствa зaлежить вiдкiнцевих 
результaтiв здiйснення мaркетингoвoї дiяльнoстi, якa стaє oдним iз елементiв 
системи менеджменту пiдприємствa. 

Дoслiдження ринку - це цiлa системaтичнa дiяльнiсть, спрямoвaнa нa збiр, 
aнaлiз тa iнтерпретaцiю iнфoрмaцiї прo ринкoвi прoцеси. Дoслiдження ринку 
дoзвoляє визнaчити oснoвнi ринкoвi мехaнiзми, тaкi як пoпит, прoпoзицiя, цiни, 
a тaкoж пoведiнкa спoживaчiв тa дiяльнiсть у сферi кoнкуренцiї.  
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Нинi дoслiдження ринку є oснoвoю успiшнoгo бiзнесу, прoведенi aнaлiзи 

дoпoмaгaють пiдприємцям приймaти прaвильнi рiшення, iнвестувaти лише в 

прoекти з пoтенцiaлoм тa aдaптувaти мaркетингoву стрaтегiю дo сучaсних 

вимoг ринку. Крiм тoгo, в епoху бoрoтьби зa якoмoгa бiльшу кiлькiсть клiєнтiв 

викoристaння мaркетингoвих дoслiджень дoзвoлить кoмпaнiї ефективнo 

функцioнувaти тa мoже дaти знaчну кoнкурентну перевaгу [1, с. 83].  

Мaркетингoвi дoслiдження - це ширoкa сферa дiяльнoстi, пoв'язaнa iз 

системaтичним збoрoм, oбрoбкoю тa aнaлiзoм дaних зi сфер кoмпетенцiї 

мaркетингу прoмислoвoгo пiдприємствa. Вoни мaють нa метi не лише 

iдентифiкувaти прoблеми, aле й виявити ринкoвi мoжливoстi стoсoвнo 

дoсягнення бaжaних кoнкурентних пoзицiй нa кoнкретнoму ринку [5, с. 87]. 

Дo бaзoвих цiлей мaркетингoвих дoслiджень, якi прoвoдять  пiдприємствa 

при здiйсненнi зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi пiдприємствa, мoжнa вiднести 

нaступнi: 

1) рoзрoбкa зaгaльнoї стрaтегiї дiяльнoстi пiдприємствa нa ринку; 

2) фoрмувaння мaркетингoвoї стрaтегiї предстaвлення тoвaру нa ринку; 

3) oбґрунтувaння гoспoдaрських рiшень iз фoрмувaння aсoртименту, 

oбсягiв вирoбництвa, термiнiв i умoв предстaвлення нa ринку, метoдiв збуту, 

вибoру кaнaлiв тoвaрoруху, метoдiв мaркетингoвих кoмунiкaцiй. 

Дo другoрядних цiлей мaркетингoвих дoслiджень мoжнa вiднести: 

- пoшукoвi - збирaння дoдaткoвoї iнфoрмaцiї для виявлення прoблеми; 

- oписoвi - детaльний oпис oкремих фaктiв i явищ, якi вкaзують нa 

специфiку прoблеми, a тaкoж їх взaємoзв'язку тa взaємoвпливу; 

- експериментaльнi - перевiркa мaркетингoвих гiпoтез i причиннo-

нaслiдкoвих зв'язкiв пoпиту тa хaрaктеристик тoвaру чи спoживaчa; 

- пiдтверджуючi - пiдтвердження iнфoрмaцiєю вже сфoрмoвaнoї думки, 

перекoнaння, пoзицiї чи тoчку зoру керiвникa пiдприємствa [3, с. 42]. 

Рoзглянемo бiльш детaльнo етaпи ефективнoгo упрaвлiння мiжнaрoднoю 

мaркетингoвoю дiяльнiстю: 

1. Вибiр ринку для здiйснення зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi. 
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Прaвильний вибiр експoртнoгo ринку – гoлoвне зaвдaння мaркетингoвoгo 
вiддiлу тa мaркетингoвих експертiв. Мaркетингoвий пoтенцiaл для експoртнoгo 
прoдукту, кoнкуренцiя нa ринку, мaркетингoвi тенденцiї, рiвень мaркетингoвoгo 
рoзвитку, пoлiтичнa тa екoнoмiчнa стaбiльнiсть в крaїнi, нoрмaтивнo-прaвoве 
регулювaння, вiдпoвiднiсть цiнa-якiсть – нaйвaжливiшi елементи 
мaркетингoвoгo дoслiдження. З рiзнoмaнiтнoї кiлькoстi критерiїв вирiзняють 
три oснoвних для пoрiвняння iнoземних ринкiв тa вибoру нaйвигiднiшoгo для 
вхoду: 

– фiзичний критерiй – геoгрaфiчне пoлoження (вiдстaнь мiж вiтчизняним 
пiдприємствoм тa експoртним ринкoм); 

– психoлoгiчний критерiй – мoвa, культурa, трaдицiї iнoземнoї крaїни; 
– екoнoмiчний критерiй – схoжiсть екoнoмiчних умoв oбoх крaїн. 
Ф. Кoтлерoм булo виoкремленo двi групи метoдiв щoдo вибoру ринку для 

здiйснення ЗЕД: aнaлiтичний (деревo рiшень), щo включaє aнaлiз рiвня пoпиту 
нa прoпoнoвaний тoвaр, aнaлiз витрaт тa дoхoдiв, тa евристичний 
(aсoцiaтивний). Тaкoж oдним з гoлoвних фaктoрiв вибoру ринку є рoзумiння 
спoживчoї цiннoстi тoвaру для iнoземнoгo спoживaчa. Не рoзумiючи спoживчoї 
цiннoстi, немoжливo зaдoвoльнити йoгo пoтребу, тoму пiд чaс рoзвитку 
мaркетингoвoї дiяльнoстi нa зaрубiжнoму ринку дуже вaжливo дивитися нa 
тoвaр oчимa спoживaчa. Тoму oснoвними спoсoбaми вибoру ринку тa 
зaвoювaння клiєнтa є рoзумiння спoживчoї цiннoстi прoдуктa тa впрoвaдження 
iннoвaцiй [4, с. 55]. 

2. Прoведення глибoкoгo мaркетингoвoгo дoслiдження. Для фoрмувaння 
ефективнoгo мaркетингoвoгo мехaнiзму зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi 
вiтчизнянi пiдприємствa мaють рoзглядaти нoвiтнi мaркетингoвi пiдхoди дo 
iнтенсифiкaцiї зoвнiшньoекoнoмiчних зв’язкiв шляхoм прoведення 
мaркетингoвих дoслiджень, результaтивнiсть яких зaлежить вiд дoстoвiрнoстi 
мaркетингoвoї iнфoрмaцiї, прaвильнoстi oцiнки ринкoвих перспектив тa 
aдеквaтнoстi рiвня iнтернaцioнaлiзaцiї мaркетингoвих зусиль. 

Нa пoчaтку зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi вaртo зрoзумiти вплив нa 
бiзнес, тoму мaркетингoве дoслiдження мaє мiстити: 
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– aнaлiз сегментaцiї ринку, щoб визнaчити, чи буде прoдaний прoдукт нa 

мiсцевoму ринку; 

– aнaлiз iснувaння пoпиту, щo не зaдoвoльняє мiсцевий вирoбник; 

– SWOT-aнaлiз вiднoснo кoнкуренцiї; 

– aнaлiз рoзмiру тa мoжливoстей ринку; прoгнoзувaння чaсу, впрoдoвж 

якoгo мoжливo дoсягти цiльoвoї дoлi ринку [1, с. 89]. 

2. Визнaчення «гoтoвнoстi» прoдукту. Гoлoвним в експoртнoму 

мaркетингу є неoбхiднiсть пoстaчaти тaкий тoвaр зaкoрдoннoму спoживaчу, щo 

вiдпoвiдaтиме йoгo смaку, вимoгaм, тенденцiям мoди, дизaйн. Дуже чaстo при 

рoзвитку зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi виникaє неoбхiднiсть мoдифiкaцiї 

прoдукту в рoзрiзi якoстi, стрoку викoристaння, дoступнoстi в неoбхiднoму 

мiсцi тa в неoбхiдний чaс, прийнятливoї цiни, гaрaнтiйнoму тa 

пiсляпрoдaжнoму oбслугoвувaннi, чеснoї тa тoчнoї iнфoрмaцiї нa прoдуктi, 

нaдiйних умoвaх дoстaвки. Тoму нa дaнoму етaпi неoбхiдним є прoведення 

нaступних зaхoдiв: 

– oзнaйoмлення з держaвними тa гaлузевими нoрмaми, oтримaння 

неoбхiдних лiцензiй тa сертифiкaтiв; 

– визнaчення неoбхiднoстi лoкaлiзaцiї прoдукту; 

– визнaчення вiдпoвiднoстi прoдукту стaндaртaм якoстi дaнoї крaїни; 

– oгляд мiсцевoї лoгiстичнoї системи [3, с. 23]. 

3. Рoзрoбкa мaркетингoвoї стрaтегiї. Ефективне прoсувaння тa прoдaж 

прoдукцiї тa зaрубiжнoму ринку зaлежить вiд узгoдженoї 

мaркетингoвoї стрaтегiї, щo включaє: 

– рoзрoбку мaркетингoвoгo плaну тa визнaчення ключoвих пoкaзникiв 

ефективнoстi; 

– сегментaцiя iнoземнoгo ринку, вибiр цiльoвoї нiшi; 

– визнaчення кoмплексу мaркетингу з урaхувaння oсoбливoстей oбрaнoгo 

ринку; 

– прийняття рiшення щoдo ствoрення нoвoгo бренду aбo викoристaння 

iснуючoгo. 
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5. Кoнтрoль зa впрoвaдженням стрaтегiї мiжнaрoднoгo мaркетингу тa в 

рaзу неoбхiднoстi її кoрегувaння [6, с. 54]. 

Тaким чинoм, прoведення мaркетингoвих дoслiджень неoбхiдне для 

зaбезпечення стaбiльнoї i ефективнoї рoбoти вiтчизняних пiдприємств рiзних 

фoрм влaснoстi тa Прoцес дoслiдження пoпиту aнaлiзує Ступiнь взaємнoгo 

впливу фaктoрiв, якi oбумoвлюють пoпит Тенденцiї тa iмoвiрнiсть змiни oбсягу 

i структури пoпиту Ступiнь впливу фaктoрiв нa пoпит Динaмiкa структури 

пoпиту Фaктoри, якi впливaють нa пoпит Фaктoри, якi впливaють нa змiну 

пoпиту Фaктoри, якi впливaють нa кoливaння пoпиту гoспoдaрювaння. Для 

вирiшення цьoгo питaння нa пiдприємствaх слiд ствoрювaти мaркетингoвi 

вiддiли aбo делегувaти цi функцiї мaркетингoвим aутсoртингoвим кoмпaнiям, 

якi змoжуть нa висoкoпрoфесiйнoму рiвнi зaбезпечувaти oргaнiзaцiю тa 

здiйснення мaркетингoвoї дiяльнoстi вiтчизняних пiдприємств. 
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В умовах формування глобального економічного середовища, ускладнення 

стратегій конкурентної боротьби українських підприємств, набувають 

пріоритету діджитал-інструменти, механізми та методи отримання переваг 

на ринку. У статті розглянуто особливості розвитку підприємств шляхом 

впровадження діджитал-стратегії, які обумовлені характеристикою 

сучасного VUCA-світу. 

Ключові слова: діджитал-стратегія, VUCA-світ, конкурентоспроможність, 

бізнес-середовище, цифровізація. 

Підприємство існує у постійно змінюваному середовищі. Не дивлячись на 
потреби, бажання людей та організацій, зміни відбуваюсться завжди і 
безпреревно. В наш час, необхідною умовою для підвищення ефективності 
роботи підприємства є уміння адаптуватись до змін та знаходити нові методи 
для  вирішення проблем, які виникають  на підприємстві. 

Питанням дослідження управліннь змінами в умовах VUCA-світу 
присвячені роботи вітчизняних та зарубіжних науковців: І. Адізес, Х. Андріч,                
Б. Бернс, М. Грін, П. Друкер, К. Камерон, Г. Керролл, Дж. Пфеффер,                 
Дж. Фрімен, Е. Фламгольц та інші; Т.В. Бауліна, Д.К. Воронков, І.В. Ганжа, 
Є.Л. Гринь, Т.В. Гринько, Д.В. Найпак, К.А. Пріб, К.І. Сєрєбряк, С.Г. Турчіна 
та інші. 

Сьогодні фахівці, які працюють зі змінами, відзначають, що всі на сьогодні 
живуть в VUCA-світі [1]. Він прийшов на зміну SPOD-світу, який являв більш 
стійку і стабільну систему (steady (стійкий), predictable (передбачуваний), 
ordinary (простий), definite (певний)). Абревіатуру VUCA в кінці ХХ століття 
ввели американські військові для позначення того, що відбувається зараз у 
світі. 
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У сучасному бізнес-середовищі визначають чотири ключові 
характеристики VUCA-світу, на яких заснована ця концепція: нестабільність 
(volatility), невизначеність (uncertainty), складність (complexity) та 
неоднозначність (ambiguity).  

В свою чергу, К.Робертс визначив VUCA-відповідь (VUCA-рішення, 
VUCA-Prime) на VUCA-виклики, а саме: «Vision» (бачення), «Understanding» 
(розуміння), «Creativity/Clarity» (креативність/ясність), «Agility» (спритність, 
гнучкість, рішучість, оперативність) [2]. Таким чином, якщо брати до уваги 
VUCA-відповіді на нестабільність, невизначеність, складність та 
неоднозначність умов господарювання, виграє лише підприємство, яке 
навчиться реагувати швидше на зміни в ньому, а тому управління 
організаційними змінами на даний час має займати одне із найголовніших місць 
в управлінні. 

Можна зазначити, що під організаційною зміною пропонується розуміти 
безперервний цілеспрямований, запланований процес доцільних перетворень, 
які можуть вміло поєднуватися у будь-яких підсистемах організації, що 
забезпечує отримання організацією нових емерджентних властивостей, які 
першкоджають ії рецесії та забезпечують гнучкий, безперервний розвиток з 
урахуванням впливу факторів загального середовища у їх взаємозвязку. 

Однією з ключових проблем в господарській діяльності підприємств стала 
неефективність існуючих методів управління. Тому так важливо впровадження 
в діяльність підприємств нових більш ефективних та інноваційних методів та 
технологій управління підприємством, зокрема он-лайн хмарних та цифрових 
технологій для більш швидкого продажу товарів та послуг, віддаленої роботи 
персоналу, спілкування із клієнтами тощо. 

Більшість сучасних компаній усвідомлюють, що використання діджитал 
стратегії та розробка веб-сторінок в Інтернеті є досить важливим кроком задля 
успішного ведення бізнесу. Проте, більшість компаній, котрі тільки починають 
впроваджувати сучасні технології, не мають чіткого напряму. Саме тому 
використання діджитал стратегії є найкращим варіантом для підвищення 
конкурентоспроможності та подальшого розвитку підприємства, з наступним 
введенням інновацій [3]. 
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Загалом, діжитал стратегія – це план дій, призначений для досягнення 
бізнес-цілей за допомогою впровадження цифрових ініціатив. 

Діджитал стратегія зосереджена на використанні сучасних технологій для 
підвищення ефективності бізнесу, незалежно від того, чи будуть створені нові 
продукти або суттєво змінені поточні процеси. Діджитал стратегія вказує 
напрямок, у якому підприємство буде створювати нові конкурентні переваги, а 
також тактику, котру буде використовувати для досягнення цих змін. 
Найчастіше це включає зміну бізнес-моделі, оскільки нові технології 
дозволяють підприємству надавати послуги, які раніше були неможливими.  

В основу діджитал стратегії все ж покладена базова бізнес-модель 
підприємства. Починати розробку діджитал стратегії доречно з дослідження 
таких елементів: 

Команда. Успіх розробки буде напряму залежати від зусиль розробників, 
їх обізнаності у специфіці роботи підприємства та кваліфікованості.  

Процес. Наступним кроком є точне визначення того, як буде взаємодіяти 
людський капітал в середині компанії та як він буде інтегрувати роботу один з 
одним для повноцінного впровадження діджтал стратегії. 

Платформа. Тільки після того, як будуть сформовані цілі, команда та 
налагоджені процеси необхідно обрати платформу на якій буде це здійснено. 
Платформа обирається від індивідуальних цілей компанії; вона може включати 
і себе хмарні сервіси, системи аналізу даних, штучний інтелект, гео-додатки 
тощо. 

Продукт. Після визначення необхідної платформи визначаються окремі 
продукти, які складатимуть діджитал стратегію. Це можуть бути програми, 
носії, адаптивні веб-сайти, смарт-продукти, доповнена реальність тощо. 

Канал. Маючи на підприємстві певний цифровий продукт необхідно його 
пов’язати з користувачами. Для вдалого вибору каналу необхідно враховувати 
специфіку діяльності підприємства та особистий досвід. Можливо 
застосовувати електронну пошту, соціальні мережі, Інтернет, веб-сайти і т.д. 

Клієнти.  Ефективна цифрова трансформація також оптимізує досвід 
ваших співробітників, ваших постачальників, партнерів і зацікавлених сторін. 
[3]. 
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Уже зараз чимала кількість компаній реагує на виникаючі потреби, 

ретельно досліджують свої бізнес-моделі, шукають шляхи оптимізації бізнес-

процесів. Вирішенням таких проблем є впровадження інформаційних систем 

управління бізнесом, до яких можна віднести: CRM, BPMS, CSRP, HRM-

системи, штучний інтелект тощо [4]. 

Безумовно, впровадження таких інструментів цифровізації бізнесу 

потребує додаткових капіталовкладень. Практичне застосуванням їх можливе 

лише в тих компаніях, власники яких чітко бачать ROI. Тобто увага до 

фінансового коефіцієнту, що ілюструє рівень прибутковості чи збитковості 

бізнесу, враховуючи суму зроблених у цей бізнес інвестицій. 

  На сьогоднішній день в Україні спеціальні цифрові технології 

використовує в основному середній та великий бізнес. В малому бізнесі 

набувають популярності хмарні CRM-системи – прикладне програмне 

забезпечення, що допомагає більш ефективно організовувати лише один з 

переліку основних бізнес-процесів – взаємодію з клієнтами; упорядковувати, 

планувати та керувати роботою з ними (до прикладу, в США близько 90% 

компаній користуються CRM-системами) [5].  

За результати дослідження, проведеного ресурсом Бітрікс24, найбільше 

використовують CRM компанії, що працюють у сфері послуг, зокрема IT, 

торгівлі, послуг у соціальній сфері, ремонті та промисловості. За географічною 

ознакою, відсоток компаній, які вже використовують цей інструмент або 

планують впровадити, очікувано вищий у Києві – 12% підприємств. Основною 

причиною впровадження CRM-систем 54% опитаних компаній назвали 

підвищення ефективності роботи персоналу та зростання кількості клієнтів. 

Застаріле ручне управління взаємовідносинами з клієнтами стало 

неефективним, тому компанії шукають сучасні інструменти оптимізації 

внутрішніх процесів, що спрямовані на утримання наявних клієнтів [6]. 

Підприємства використовують у діяльності digital-технології, digital-
інструменти, у тому числі додатки на гаджетах, зокрема для спільної роботи і 
відеоконференцій. Персонал регулярно контактує з потенційними покупцями, з 
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яким він ніколи не зустрічається особисто, у віддалених місцях або регіонах. 
Мобільні гаджети дозволяють співробітникам залишатися на зв'язку з офісом у 
будь-який час і працювати вдома, коли вони не можуть перебувати в офісі, 
тобто digital-інструменти дозволяють співробітникам контактувати з колегами, 
партнерами та споживачами незалежно від місцезнаходження, що створює 
підгрунтя для подальших трансформацій, пов'язаних з глобалізацією. Віддалена 
робота персоналу – віртуалізований відділений робочий процес окремих 
співробітників від місця роботи, тому підприємствам доцільно вивчати нові 
можливості віртуалізації окремих робочих процесів. 

Підприємства впроваджують digital-послуги, які доповнюють традиційні 
асортиментні позиції, змінюють бізнес-моделі, розширюючи межі своєї 
діяльності за допомогою digital-технологій, що, у цілому, надає покупцям і 
клієнтам інтегрований багатоканальний досвід взаємодії в онлайн-просторі.  
  Адаптивна бізнес-модель підприємств з урахуванням тенденцій digital-
глобалізації. Підприємства, що виробляють або просувають на ринок бренди 
або відомі торгові марки, трансформуються з багатонаціональних у глобальні. 
Digital-технології у поєднанні зі своєчасною маркетинговою інформацією 
дозволяють підприємствам отримувати глобальний синергетичний ефект, 
здійснюючи при цьому власну діяльність на місцевому рівні. Ці підприємства є 
централізованими і децентралізованими одночасно. Глобальні спільні ІТ-
служби підприємств підвищують ефективність їх діяльності і знижують ризики, 
а також сприяють глобальній гнучкості. Головне підприємство може 
розміщувати виробничі потужності по всьому світу і контролювати у режимі 
онлайн збої у виробництві, приймати рішення з регулювання надлишкового 
попиту на ринку.  

В умовах глобалізації економіки при розробці стратегій конкурентної 
боротьби набуває пріоритету застосування українськими підприємствами 
діджитал-стратегії. Це спричинено кардинальними змінами останніх років, 
котрі призвели до нових моделей прийняття рішень у VUCA-світі: змінився 
сучасний клієнт, змінилися керівник та співробітник. У цих умовах необхідна 
швидка адаптація бізнесу та рішучі дії керівників в умовах невизначеності 
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Це сприяє підвищенню їх конкурентоспроможності у глобальному бізнес-

середовищі за рахунок надання додаткової цінності товару через якісний сервіс 

та високий рівень зв’язку з клієнтами, зменшення ціни при автоматизації та 

оцифровуванні процесів. 
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характеристикам існування системи управління; виділено напрями групування 
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ефективність.  

Одним з найважливіших напрямів програми реформ у нашій країні є 
перебудова систем управління підприємством, яка спрямована на підвищення 
його ефективності. Забезпечення гідного рівня ефективності управління є 
метою будь-якого підприємства, оскільки саме це дозволяє успішно 
функціонувати та розвивати кожну організаційно-господарчу ланку в складі 
підприємства. Особливе значення проблемне питання щодо підвищення 
ефективності управління набуває на рівні тих підприємств, місце яких у 
ринковій економіці повністю змінюється.  

Коли підприємство стає економічно самостійним об'єктом товарно-
грошових відносин, що повністю відповідає за результати своєї фінансово-
господарської діяльності, воно має сформувати таку систему управління, яка б 
забезпечила йому високу ефективність роботи, конкурентоздатність та стійкість 
положення на ринку. Все це свідчить про значний вплив на ефективність 
управління, наряду з чинниками зовнішнього середовища, чинників 
внутрішнього середовища підприємства. В зв’язку з цим є актуальним 
дослідження питань щодо видів чинників внутрішнього середовища, які 
впливають на ефективність управління підприємством, та характеру їх впливу.  

В сучасних умовах господарювання загально прийнято, що внутрішнє 
середовище є джерелом життєвої сили підприємства. У внутрішньому 
середовищі міститься потенціал, необхідний для функціонування підприємства, 
але в цей же час воно може бути джерелом проблем і навіть його загибелі. Тому 
основним завданням для управлінців є розгляд факторів внутрішнього 
середовища підприємства, що знаходяться в постійній взаємодії. Оцінка 
внутрішнього середовища необхідна для визначення стратегії поведінки 
підприємства і ефективнішого ухвалення управлінських рішень, необхідних для 
успішної діяльності. Саме це зумовлює актуальність нашого дослідження. 
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Теоретичні засади стосовно вивчення внутрішнього середовища були 

сформовані такими науковцями як: Василенко В.О., Ткаченко Т.І.,                

Завадський Є.С., Пилипенко А.А., Пилипенко С.М., Оленко І.П., Нємцов В.Д., 

Довгань Л.Є. Руденок Г.Ю., Осовська Г.В., Осовський О.А. 

Аналіз праць зазначених авторів показав, що в управлінській науці на 

сьогоднішній день розглядається багато різноманітних чинників, що впливають 

на ефективність управління підприємством. Однак однозначності в поглядах 

щодо їх складу серед різних авторів не існує. 

Метою статті є виявлення чинників внутрішнього середовища, які 

впливають на ефективність управління підприємством, та дослідження 

характеру впливу таких чинників. 

Одним з важливих стратегічних завдань на сучасному етапі розвитку 

підприємства є досягнення високого рівня його економічної ефективності як 

однієї з основних умов забезпечення фінансової стійкості підприємства в 

умовах нестабільності економіки. Дієвий вплив на цей показник мають фактори 

зовнішнього та внутрішнього середовища, які безпосередньо залежать від 

галузі діяльності. В економічній ситуації , що склалася в останні два роки, 

багато підприємств спрямували свій розвиток саме на удосконалення основної 

або операційної діяльності, аби хоч якось зберегти свої позиції на ринку і не 

зазнати банкротства. Саме тому, на нашу думку, необхідно розглянути більш 

детально зовнішні та внутрішні фактори впливу на економічну ефективність 

основної діяльності підприємства. 

Підприємство, як відкрита система, функціонує і розвивається завдяки 

наявності в ній певних елементів, які дають можливість своєчасно і адекватно 

реагувати на сигнали зовнішнього оточення. Ці елементи і складають її 

внутрішнє середовище. Чим краще розвивається внутрішнє середовище 

підприємства, тим більших досягнень можна очікувати в кінцевому результаті. 

Однією з важливих характеристик функціонування підприємства є його 

взаємозв’язок із зовнішнім середовищем. 
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Головною особливістю управління підприємством за сучасних умов є те, 

що ефективна система управління – це, перш за все, система, що здатна 

забезпечити швидку адаптацію підприємства до змін його бізнес-середовища за 

умов максимально можливого врахування запитів і задоволення потреб 

потенційних споживачів. Отримання прибутку має розглядатися виключно як 

результат ефективного функціонування такої управлінської системи [1]. 

Внутрішнє середовище підприємства відображає відносини зацікавлених 

осіб між собою та щодо результатів діяльності підприємства. Внутрішнє 

середовище підприємства являє собою комплекс факторів, що здійснюють 

вплив на діяльність підприємства та є результатом реалізації управлінських 

рішень. Окрім цього, внутрішнє середовище підприємства є складовою 

частиною загального середовища підприємства. 

Внутрішнє середовище підприємства – це частина загального 

середовища, яке знаходиться в його межах. Воно постійно і безпосередньо 

впливає на функціонування організації. Інформація про внутрішнє середовище 

підприємства необхідна менеджеру, щоб визначити внутрішній потенціал, на 

які можна розраховувати в конкурентній боротьбі для досягнення поставленої 

мети.  

В контексті цього можна стверджувати, що внутрішнє середовище 

підприємства – це цілісна система взаємопов’язаних елементів, підсистем, 

компонентів, складових і факторів, що прямо впливають на діяльність (роботу) 

підприємства та виникають, як наслідок прийняття управлінських рішень. 

Внутрішнє середовище кожного підприємства формується під впливом 

змінних, що роблять безпосередній вплив на процес перетворень (виробництва 

продукції, послуг). Зазвичай у внутрішньому середовищі підприємства чи 

виділяють шість змінних, до яких належать: цілі підприємства, його структура, 

технологія, завдання, люди і організаційна культура рисунок 1. 



260 

 
Рисунок 1- Фактори внутрішнього середовища підприємства 

 
Внутрішнє середовище підприємства формується в залежності від його 

місії і цілей, які, в свою чергу, багато в чому визначаються зовнішнім 
середовищем. Всі внутрішні процеси на підприємстві відбуваються в рамках 
організаційної структури, яка відображає внутрішню побудову підприємства, 
поділ праці, який є на підприємстві, зв’язки і взаємодія його підрозділів. 
Організаційна структура закріплює завдання, функції управління, права і 
обов’язки за кожним структурним підрозділом. Від вибору типу організаційної 
структури, вмілого її проектування і своєчасної зміни багато в чому залежить 
ефективність діяльності підприємства в цілому [2, с.77]. 

Технологія – це будь-який засіб, за допомогою якого елементи, що 
входять до виробництва, перетворюються на вихідні; вона охоплює машини, 
механізми та інструменти, навички та знання.Люди є центральним фактором в 
будь-якій моделі управління. 
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Організаційна культура пронизує все внутрішнє середовище 

підприємства і є інтегрованою характеристикою, яка відображає систему 

цінностей, які присутні на підприємстві, переконань, принципів і норм 

поведінки, які поділяють всі члени підприємства. 

Співвідношення цих елементів визначає потенціал підприємства, його 

сильні і слабкі сторони, вміння протистояти загрозам зовнішнього середовища. 

На різних підприємствах цілі можуть бути подібними або істотно відрізнятися. 

Так, для підприємства, що працює на комерційних засадах, метою є отримання 

прибутку, а для некомерційних – вирішення тих проблем, заради усунення яких 

вони створені в межах установленого бюджету. 

При виділенні чинників відповідно до цільового напряму необхідно 

враховувати, що підприємство слід розглядати як засіб досягнення цілей. Цілі – 

це кінцевий стан або очікуваний результат діяльності підприємства. 

Підприємство повинно мати хоча б одну мету, досягнення якої прагнуть усі 

члени трудового колективу [3, с.53].  

Організаційний напрям включає в себе організаційну структуру, норми, 

правила, процедури, розподіл прав і відповідальності, ієрархію 

підпорядкованості та ін. Тому до чинників цього напряму можна віднести 

відповідність організаційної структури розміру підприємства та ступеню 

диверсифікації його діяльності, існування різних видів зв’язків в організації для 

цілей координації діяльності підприємства, оптимальність співвідношення 

підрозділів різних рівнів управління.  

Технологічний напрям виділення чинників внутрішньої ефективності 

управління базується на тому, що технологія – це система операцій і процедур, 

які виконуються керівниками, спеціалістами та технічними виконавцями в 

певній послідовності з використанням необхідних для цього методів і 

технічних засобів. А тому до чинників внутрішньої ефективності управління за 

технологічним напрямом відносять відповідність технологічного рівня засобів 

обробки інформації сучасним вимогам, оперативність роботи з різними 

джерелами інформації, раціональність управлінської інформації. 
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Люди – це найбільш вагомий елемент внутрішнього середовища. В 

сучасних умовах зросла роль і значимість персоналу підприємства. Це 

насамперед пов’язано з швидкими змінами в зовнішньому середовищі, які 

пред’являють високі вимоги до персоналу; безпосередній вплив кількості та 

якості персоналу на кінцеві результати діяльності підприємства; підвищення 

вимог до якості виконуваних робіт, посилення уваги до результатів праці; зміна 

ціннісних орієнтацій людей у процесі своєї діяльності. Тому чинниками 

ефективності управління кадрового напряму можуть стати наявність кількісної 

та якісної укомплектованості кадрового складу, відсутність плинності 

персоналу на підприємстві, наявність персоналу, який має певний стаж роботи 

на підприємстві та в галузі.  

Культурний напрям ґрунтується на визначенні організаційної культури, 

яка є системою колективних цінностей, переконань, очікувань, зразків 

поведінки членів підприємства, що визначають внутрішню взаємодію 

персоналу. Тому до чинників ефективності управління за цим напрямом 

відносять високий рівень організації діяльності підрозділів управління 

персоналом, трудової дисципліни, задоволеності умовами праці та організацією 

робочих місць, безпеки та охорони праці, соціального розвитку та соціального 

захисту працівників підприємства.  

Виробничий, фінансовий, маркетинговий, інвестиційний та інноваційний 

напрями виділення чинників внутрішнього середовища, які визначають 

ефективність управління, охоплюють усі процеси, що пов’язані із 

забезпеченням ефективності функціонування зазначених областей діяльності 

підприємства. Так, наприклад, фінансовий напрямок включає процеси 

ефективного використання коштів, забезпечення платоспроможності 

підприємства; маркетинговий – з процесами, які пов’язані з реалізацією 

продукції; до виробничого напряму входять виготовлення продукції, 

обслуговування технологічного процесу. 

Оскільки ефективність управління розглядається як комплексна 

характеристика управління, яка відображає ступінь досягнення цілей діяльності 
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підприємства як відкритої системи, то чинники, які впливають на цю категорію, 

мають знаходитися як у зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі. Більше 

того, виділення чинників, які впливають на ефективність управління, має 

проходити з урахуванням основних характеристик існування системи 

управління, таких як адаптованість, оперативність, організованість, 

економічність та результативність, більшість з яких виділені з позиції існування 

внутрішнього середовища підприємства.  
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Модернізація сфери охорони здоров’я, яка має за мету поліпшення 

матеріальної бази та вдосконалення роботи лікувально-профілактичних 

установ, впровадження єдиних стандартів надання медичної допомоги, 

потребує суттєвого поліпшення кадрового забезпечення сфери охорони 

здоров’я. Програми модернізації охорони здоров’я просто нездійсненні без 

дуже серйозної кадрової роботи. Це вимагає підвищення управлінської 

компетентності керівників закладів охорони здоров’я. 
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В даний час має місце нечітке уявлення про професійно-особистісний 

розвиток медичного працівника - керівника, який здійснює управлінські 

функції в нових умовах. Крім того, відсутність мотивації до активної зміни 

традиційних, часто застарілих методів кадрової роботи стає гальмом 

модернізації галузі. Укорінений в кадровій роботі механічний підхід ускладнює 

реагування на що відбуваються в охороні здоров’я зміни, мінливі пріоритети. 

Перш за все потрібно розглянути типи організацій охорони здоров’я, які на 

даний момент існують на території України. 

Перший тип – це державні заклади охорони здоров’я, вони функціонують 

як організації і не є самостійними господарюючими суб’єктами. Їх відмінність 

полягає в тому що вони отримують фінансування за кошт держбюджету. 

Другий тип – заклади охорони здоров’я недержавної форми власності, що 

існують як самостійні господарюючі суб’єкти. 

Модернізація сфери охорони здоров’я, яка має за мету поліпшення 

матеріальної бази та вдосконалення роботи лікувально-профілактичних 

установ, впровадження єдиних стандартів надання медичної допомоги, 

потребує суттєвого поліпшення кадрового забезпечення сфери охорони 

здоров’я. Програми модернізації охорони здоров’я просто нездійсненні без 

дуже серйозної кадрової роботи. Це вимагає підвищення управлінської 

компетентності керівників закладів охорони здоров’я. В українській мові 

компетентність може означати коло питань, в якому будь-хто добре обізнаний; 

вираз «сфера компетентності» - синонім інформованості; коло повноважень 

будь-кого, сфера відповідальності; набір особистісних характеристик, 

необхідних для успішного виконання будь-якої діяльності. 

Компетентність в свою чергу поділяється на: 

        - інформаційну компетентність;  

        - комунікативну компетентність;  

        - правову компетентність; 
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        - самоорганізація; 

        - самоосвіта. 

Особливості управління кадрами закладів охорони здоров’я обумовлені 

специфікою галузі і, перш за все, характером і змістом праці. Особливості праці 

медичного персоналу аналізуються з боку предмета праці, засобів праці, витрат 

і результатів праці. Специфічний предмет медичної праці, людина, багато в 

чому визначає особливості праці працівників охорони здоров’я: його 

складність, змістовність, інтелектуальну і емоційну насиченість, необхідність 

високої кваліфікації і спеціалізації; підвищену відповідальність, пов’язану з 

ціною ризику, необхідність постійних змін, адаптивності, постійного 

підвищення кваліфікації. 

Враховуючи специфіку галузі також потрібно, щоб менеджер в галузі 

охорони здоров’я був ознайомлений з специфічністю медичної етики та 

деонтології.  

Слід зауважити, що в нашій країні менеджмент в галузі охорони здоров’я є 

відносно новим поняттям, на відміну від інших країн. Це пов’язано з тим, що 

відсутність знань, умінь та навичок у методах управління не розглядались  як 

пріоритетні завдання у сфері охорони здоров’я. Адже систему охорони здоров’я 

Україна успадкувала від колишнього радянського союзу, вона передбачала 

обмежені повноваження менеджерів щодо використання  ресурсів. Координація 

діяльності медичних закладів призвели до появи посади «Менеджер охорони 

здоров’я». Також це пов’язано з появою у сфері охорони здоров’я недержавних 

установ охорони здоров’я, які показали кращий рівень надання послуг 

порівняно з певними держустановами, як наслідок ці установи користуються 

більшим рівнем довіри у пацієнтів, незважаючи на різницю у ціні за надану 

послугу.   

Міжнародний досвід країн з розвиненою системою охорони здоров’я 

вказує на доцільність керівництва багатопрофільними медичними закладами 

спеціалістами, а саме менеджерами у галузі охорони здоров’я. 

Фахівець з менеджменту підприємств у галузі охорони здоров’я – це 
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спеціаліст, підготовлений за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями, який 
здатний реалізувати управлінську та економічну роботу в різних лінійних і 
функціональних підрозділах лікувально – профілактичних закладів усіх форм 
власності, на підприємствах медичної та мікробіологічної промисловості, в 
консультативно-діагностичних центрах, у фармацевтичних фірмах, у 
санаторно-курортних закладах. 

Успіх менеджера можливий лише тоді, коли йому вдається ефективно 
організувати роботу, настільки, що основні пропозиції про скорочення видатків 
йдуть до нього з сторони персоналу. Менеджер також повинен вміти 
витримувати тривалі дискусії з персоналом з приводу інвестицій у необхідне 
медичне обладнання. Слід наголосити, що менеджер повинен бути обізнаним у 
сфері трудового законодавства. 

Тобто менеджер повинен мати такі якості як: 
        - аналітичні здібності; 
        - логічне мислення; 
        - психологічна стійкість; 
        - гнучкість; 
        - організаторські здібності; 
        - комунікабельність; 
        - якості лідера; 
        - сильний та стійкий характер; 
        - акуратність; 
        - ощадливість. 

Також слід не забувати про маркетинг в галузі сфери охорони здоров’я, 
особливо це стосується недержавних установ. До маркетингу у галузі охорони 
здоров’я можна віднести: 
        - партнерський маркетинг; 
        - реєстрація у довідниках пошукових систем; 
        - відгуки у соц. Мережах; 
        - благодійна діяльність; 
        - блоги, розсилки та регулярні корисні поради. 
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Зазвичай іде дотримання маркетингової моделі «4Р». В умовах активного 
реформування галузі, формування ринку медичних послуг, розвитку науки і 
техніки відбуваються зміни в характері і змісті праці працівників охорони 
здоров’я: перехід до амбулаторної допомоги, динамізм професійних знань, 
ускладнення праці, зміна функцій лікаря, орієнтація на економічні показники, 
підвищення напруженості праці, інформатизація, поглиблення концентрації та 
спеціалізації, розширення спектра виконуваних функцій, комерціалізація, 
недосконалість регламентів, зміна економічної мотивації лікаря, зростання 
вимог до керівництва медичних установ і ін. [5]. 

Серед особливостей, властивих системі управління галузі в цілому, 
виділені ієрархічність, забюрократизованість, монополізм відомства, висока 
кваліфікація лікарського корпусу, багаторівневість управління, суворе 
підпорядкування вищим ланкам, консервативність і ін. До особливостей 
управління персоналом можна віднести наступні фактори: менший ступінь 
контролю керівника над діяльністю підлеглих, складність оцінки та визначення 
якості результатів праці, управління, перш за все, умовами трудової діяльності, 
вплив співробітників на менеджмент охорони здоров’я і т. д. 

Компетентність керівника медичної організації вимагає здібностей і 
навичок системного мислення в професійній управлінській діяльності з 
урахуванням галузевої та економічної специфіки функціонування практичної 
охорони здоров’я. 

Таким чином, аналіз літературних джерел показує, що вдосконалення 
системи управління кадровим потенціалом має йти в напрямку формування 
керівника нового типу, здатного успішно працювати в новому організаційно-
правовому форматі. В управлінні персоналом від керівника вимагається гнучке 
використання мотиваційних механізмів і методів соціального захисту 
працівників, орієнтація на споживача медичної допомоги та послуг з тим, щоб 
забезпечити органи і установи охорони здоров’я кадрами, здатними на 
високому професійному рівні вирішувати завдання охорони і зміцнення 
здоров’я громадян, перспективного розвитку галузі, що відповідає потребам і 
запитам населення. 
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У найзагальнішому вигляді освітні програми для керівників повинні бути 
спрямовані на вирішення двох основних завдань - розширення горизонту 
бачення і формування більшої сприйнятливості до нового досвіду, здатності 
позбавлятися від усталених стереотипів. В освітньому процесі досягнення 
цього сприяє вивчення конкретних ситуацій (кейсів), що дозволяють ефективно 
з точки зору витрат часу розширити уявлення слухачів про практику діяльності. 
Метод навчання, що базується на кейсах, розширює практичні знання людини, 
охоплюючи ті ситуації, в яких керівник опинявся в своїй практичній діяльності. 

В цілому керівники більш чутливі і сприйнятливі до формування нових 
знань через рішення конкретних завдань, оскільки це відповідає їх 
повсякденній діяльності. Протягом робочого дня керівник вирішує кілька 
десятків локальних задач. Однак нерідко у них спостерігається оборонна 
позиція по відношенню до нових знань в зв’язку з запереченням можливостей 
застосування нового досвіду в реальній практиці. 

Досить частою характеристикою сучасних керівників є те, що їх 
управлінський потенціал розвивався в умовах ринкової економіки, багато 
процесів вони освоювали не в академічних умовах, а беручи участь в реальній 
діяльності. З одного боку, вони пройшли дуже великий шлях за короткий час, з 
іншого - у них практично не було часу на переосмислення власного досвіду, на 
вивчення відповідних процесів в інших умовах або іншому контексті.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ІННОВАЦІЙНО-
АКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА У ПІДВИЩЕННІ 

КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ  
У статті розглянуто розвиток персоналу інноваційно-активного 

підприємства як об’єкта управління у підвищенні конкурентоздатності та 

вказано на необхідність його постійного розвитку в умовах динамічного 

зовнішнього середовища. Обґрунтовується необхідність формування 

управлінських дій підприємства щодо розвитку персоналу можна відтворити у 

вигляді певної моделі, спрямованої на досягнення основних стратегічних цілей 

підприємства на основі відповідного розвитку конкретних елементів 

трудового потенціалу та отримання певного супроводжуючого ефекту.  

Ключові слова: розвиток персоналу, структура процесу розвитку, професійний 

розвиток, особистісний розвиток, система розвитку персоналу. 

Розвиток персоналу є критично важливим для інноваційно-активного 
підприємства, через те він не може бути обділений увагою менеджменту. 
Ігнорування необхідності у розвитку персоналу або ж недостатньої уваги до 
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нього можуть негативно відобразитись на усій діяльності, що в першу чергу 
проявиться у недостатньому інноваційному потенціалі у порівнянні із вимогами 
певного галузевого ринку, що призведе до зниження його конкурентоздатності. 
З огляду на це розвиток персоналу, як процес перетворення якісних 
характеристик працівників підприємства, набуття ними нових знань, навиків та 
компетенцій повинен розглядатись як об’єкт управління.  

На даний час основною складовою управління персоналом підприємства є 
створення умов для розширення знань, підвищення кваліфікації, вдосконалення 
вмінь та безперервного розвитку працівників. Зростання ролі знань у 
суспільстві, розвиток наукоємних, інтелектуальних технологій вимагає 
гнучкого та адаптивного використання людських ресурсів підприємства, 
підвищення творчої та організаційної активності працівників, формування 
гуманізованої організаційної культури.  

Особливу складність становить досягнення збалансованого розвитку 
інноваційних підприємств, основним функціональним призначенням яких є 
приріст економіки за рахунок виробництва знань (для модернізації і обновлення 
системи виробництва, продукції, робіт, послуг та процесів). Оскільки 
інноваційні підприємства варто розглядати як ядро прогресивних змін будь-якої 
економіки, дослідження, що спрямовані на підвищення ефективності їх 
діяльності є завжди актуальними. 

Серед наукових доробок українських і зарубіжних вчених, які стали 
підґрунтям формування ідеології розвитку персоналу підприємств і 
дослідження актуальних аспектів управління даним процесом, варто відзначити 
праці О. Ю. Амосова, О.І. Бабчинської, О. А. Грішнової, А. В. Денисової, Г. В. 
Дмитрієва, І. В. Журавльова, О. С. Заклекти, А. Я. Кібанова, Н. Б. Кирич, А. М. 
Колота, Т. А. Костишиної, І. С. Кравченко, Т. І. Лепейко, Е. М. Лібанової, Н. Д. 
Лук’янченко, М. Д. Романюка, В. А. Савченка, М. В. Семикіної, Д. Г. 
Шушпанова. Однак внаслідок складності й багатоаспектності цієї проблеми в 
сучасних умовах існують питання, розроблені не цілком. 

Метою проведеного дослідження є аналіз теоретичних управління 
розвитком персоналу та пошук нових форм розвитку персоналу у підвищенні 
конкурентоздатності інноваційно-активних підприємств в сучасних умовах.  
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В сучасних умовах ринкової економіки серед різноманітності проблем, 

зв’язаних із забезпеченням нормального та ефективного розвитку підприємств 

та організацій, однією із головних є проблема управління персоналом. В 

найближчому майбутньому найкращого розвитку досягнуть ті підприємства, 

які роблять головну ставку на людські ресурси та управління ними.  

Так, якщо розвиток персоналу розглядати із позиції процесного та 

культурологічного підходів, то це є не що інше як об’єкт управління, що 

потребує ретельної уваги. У той же час, використання для розвитку персоналу 

системного підходу характеризує його як діяльність підприємства, а точніше 

управлінську діяльність щодо об’єкту управління, тобто до розвитку персоналу 

підприємства.  

Саме тому, під управлінням розвитком персоналу підприємства потрібно 

розуміти сукупність управлінських дій підприємства, за рахунок здійснення 

яких відбувається забезпечення такими працівниками, які здатні реалізувати 

стратегію діяльності підприємства, мають для цього бажання, необхідні 

здібності та компетенції [1, с.172].  

Управління розвитком персоналу передбачає цілеспрямований вплив на 

працівників підприємства для забезпечення його ефективного функціонування 

та підвищення конкурентоспроможності на ринку з одночасним збагаченням 

інтелектуального, творчого та культурного потенціалу працівників, 

задоволення їхніх потреб у професійному навчанні, плануванні трудової 

кар’єри та професійно-кваліфікаційному просуванні, соціальному розвитку                

[2, с.7]. 

Цілі та завдання, які ставляться перед управлінням розвитком персоналу, 

досягаються за рахунок використання сукупності способів, прийомів та методів 

впливу, спрямованих на виявлення та розкриття потенційних можливостей 

працівника на основі розширення компетенцій, підвищення якісних 

характеристик персоналу з метою досягнення високого рівня соціально-

економічного розвитку підприємства. 

Сукупність управлінських дій підприємства щодо розвитку персоналу 
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можна відтворити у вигляді певної моделі, спрямованої на досягнення основних 
стратегічних цілей підприємства на основі відповідного розвитку конкретних 
елементів трудового потенціалу та отримання певного супроводжуючого 
ефекту. Як модель управління розвитком персоналу підприємства пропонуємо 
розуміти схематичне зображення (модель), що відображає суттєві ознаки та 
основні елементи поведінки підприємства у сфері його діяльності щодо 
розвитку трудового персоналу.  

Сукупність організаційних структур, методик, процесів і ресурсів, 
необхідних для ефективного виконання поточних і перспективних завдань у 
сфері розвитку персоналу, а також оптимального задоволення запитів 
працівників, пов;язаних із самореалізацією, професійною підготовкою і 
кар’єрою є системою розвитку персоналу [3, с.195].  

При формуванні системи розвитку персоналу інноваційного-активного 
підприємства потрібно враховувати відповідність стратегії розвитку 
підприємства (цілям, планам, завданням); врахування потенціалу працівника 
(нахили, схильності). 

Стратегія розвитку підприємства визначає основні напрями розвитку 
персоналу, розраховані на довгостроковий період та які враховують стратегічні 
цілі і орієнтири діяльності. Стратегія розвитку підприємства і стратегія 
розвитку персоналу є взаємозалежними та взаємопроникними. Зміна 
стратегічних орієнтирів підприємства веде до зміни стратегії розвитку 
персоналу. У той же час якісні зміни у структурі персоналу повинні бути 
враховані у стратегічних планах організації. 

Необхідною умовою формування стратегії розвитку персоналу організації 
є розробка сукупності вимог до персоналу.  

Стратегія розвитку персоналу повинна: 
- орієнтуватись на підвищення професійних навиків та кваліфікації 

робітників, що охоплюють опанування сучасних систем забезпечення якості 
продукції, що випускається; 

- включати професійне навчання та перепідготовку персоналу щодо 
освоєння передових технологій і методи роботи та набуття навиків роботи із 
сучасним обладнанням та технікою; 
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- бути спрямованою на стимулювання творчої активності персоналу, 

сприяння до участі в модернізації виробничих процесів підприємства.  

Стратегія розвитку персоналу є узагальненою моделлю дій, спрямованих 

на забезпечення відповідності персоналу вимогам підприємства, необхідних 

йому для досягнення короткострокових та довгострокових цілей.  

Однією з основних цілей підприємства при управлінні розвитком власного 

персоналу є створення умов, за яких будуть реалізовані всі можливі резерви 

росту потенціалу працівників і забезпечена їх висока мотивація на досягнення 

завдань виробництва. Такий потенціал, як правило, містить у собі як здатність 

набувати і використовувати нові знання, уміння і навички, так і накопичені 

нереалізовані ідеї про шляхи вдосконалення діяльності підприємства. 

У наукових дослідженнях відокремлюють різні моделі розвитку персоналу, 

такі як: технікоцентрична, бюрократична, соціоцентрична, партисипативна, 

знаннєорієнтована [1, с.170].  

Технікоцентрична модель розвитку передбачає зосередження уваги на 

розвитку не персоналу, а техніки та технології виробництва, неврахування 

потреб працівників. Основною метою розвитку виробництва виступає 

нарощення його обсягів, тоді як ядро персоналу складають низько- та 

некваліфіковані робітники, що не мають жодних соціальних гарантій з боку 

держави.  

Вказаний тип управління розвитком може бути використаний на 

інноваційно-активному підприємстві. Однак, впровадження найсучасніших 

технологій не принесе бажаних результатів, якщо воно не буде 

супроводжуватись адекватним розвитком персоналу. Адже персонал буде 

виконувати виключно обслуговуючі функції та не виступатиме джерелом 

генерування інновацій. 

Бюрократична модель визначає розвиток персоналу тільки в межах 

посадових обов’язків без апеляції до особистісних потреб та соціальних 

аспектів функціонування колективу. Використання вказаної моделі розвитку 

персоналу дозволяє забезпечити відповідність між потребами підприємства та 
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наявною функціональною структурою персоналу. Однак, для ефективної 

діяльності інноваційно-активного підприємства дуже важливо не лише 

забезпечувати виконання поточних завдань, а й формувати можливості для 

створення конкурентних переваг у майбутньому. Це може бути досягнуто за 

умови створення відповідної організаційної культури, що враховує аспекти 

особистісного розвитку та міжособистісної взаємодії. 

Визначення вирішальної ролі морально-психологічного клімату в 

колективі, розвиток персоналу не тільки з професійної точки зору, але й як 

елементу соціуму передбачає застосування соціоцентричної моделі розвитку 

персоналу. Відповідно до її сутності розвиток персоналу необхідний для 

підвищення продуктивності праці, але тільки в контексті специфіки розвитку 

інших членів колективу. 

Вказана модель розвитку передбачає формування сприятливих умов для 

колективної взаємодії, морально-психологічного клімату для прояву своїх 

найкращих якостей, що впливає на рівень інноваційної активності. Однак 

недоліком є недостатня увага до професійного розвитку, який створює основу 

для генерування та впровадження інновацій у діяльності промислового 

підприємства. 

Види моделей розвитку персоналу, які реалізуються на підприємстві, 

виокремлено відповідно до головної мети підприємства й очікуваних 

результатів її реалізації. Виділено основні типи заходів реалізації із розвитку 

персоналу. Слід зазначити, що такі заходи притаманні певному виду моделі 

саме як основні.  

На практиці можливе використання в межах конкретного виду моделі 

певної комбінації з основних заходів та заходів, які більш властиві для іншого 

виду, однак у рамках конкретної ситуації вони можуть бути використані для 

досягнення основної управлінської цілі. 

Таким чином, формування ефективної системи розвитку персоналу 

сучасної організації є одним із її стратегічних завдань. Це зумовлюється 

динамічністю та невизначеністю середовища функціонування організації, 
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нестандартністю змін як у глобальному оточенні, так і в економічних та 

соціальних процесах на макрорівні, зміною світогляду та структури потреб 

персоналу.  

Для забезпечення стабільного розвитку інноваційно-активного 

підприємства потрібно здійснювати системну роботу з визначення можливості 

розвитку працівників підприємства. Це дасть змогу наростити інноваційний 

потенціал, що обов’язково має супроводжуватися і стимулюванням 

інноваційної активності працівників. Цілеспрямовані дії менеджменту 

пропонуємо здійснювати шляхом формування та використання механізму 

управління розвитком потенціалу інноваційно-активного промислового 

підприємства. 
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Важливе місце у системі державного соціального захисту займає соціальна 

допомога. Це турбота держави про громадян, які потребують підтримки, 

сприяння у зв’язку з віком, станом здоров’я, спеціальним станом та 
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малозабезпеченістю. Отже, завданням соціальної допомоги є полегшення 

матеріального стану людей незалежно від їх трудової діяльності, що є і 

обєктом відповідної теоретичної публікації.  

Ключові слова: Соціальне забезпечення, населення, економічні права, 

декларація, соціальний захист. 

Конституція України, що була прийнята 28 червня 1998 року, 

проголосила нашу державу соціальною. Це означає наявність державного 

пріоритету в питаннях забезпечення соціальних та економічних прав та 

гарантій громадян. Але існуюча економічна ситуація в Україні, незважаючи на 

проведені реформи у діючій системі соціального захисту та соціального 

забезпечення, не дозволять перетворити цю декларацію на реальність.  

Дане питання досліджували такі вчені як В. Галаганов, В. Зубенко, В. 

Самчинська, Ю. Рудик, С. Калашников, Т. Кіряню, Г. Півняк, Н. Холод та ін. 

Однак на мою думку, в сучасних в сучасних умовах ринкової економіки 

необхідно приділити більше уваги для визначення основних проблем 

соціального захисту в Україні та шляхів їх вирішення. 

Поряд із підтримкою найбільш соціально вразливих груп, система 

соціальних пільг та соціального забезпечення передбачає значну кількість пільг 

та соціальних гарантій за професійною ознакою. І це не є завжди виправданим, 

оскільки стимул для працевлаштування в окремих галузях повинен 

здійснюватися не через надання окремих видів пільг, а шляхом збільшення 

заробітної плати працівників, як це відбувається в розвинених країнах. 

В прийнятті законів у сфері соціального захисту та соціального 

забезпечення не завжди прослідковується системність та послідовність. В 

законодавчих актах конфліктують дві принципово відмінні концепції та 

підходи, а саме: радянська модель, яка передбачала домінування пільг та 

соціальних виплат, що часто підміняли належний рівень заробітної плати, та 

європейська модель, яка домінування  соціальних послуг та соціальної роботи 

спрямовувала на підтримку  соціально-вразливих категорій та осіб, що 

опинилися у складних життєвих обставинах. 
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Будучи учасником ряду міжнародних договорів, Україна має 

зобов’язання щодо встановлення законодавчих гарантій та запровадження 

необхідних механізмів для реалізації основних соціальних прав своїх громадян, 

а саме: 

1) право на соціальне забезпечення та на здійснення необхідних для 

підтримання гідності і вільного розвитку особи прав у економічній, соціальній і 

культурній сферах; 

2) право на достатній життевий рівень; 

3) право на соціальне забезпечення, що поиширюються на випадки 

безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості та інших випадків втрати 

засобів для існування через незалежні від особи обставини; 

4) право на користування послугами спеціальних  служб; 

5) право осіб з інвалідністю на самостійну, соціальну інтеграцію та участь 

у житті суспільства; 

6) право сім’ї на  соціальний, правовий та економічний захист; 

7) право дітей та підлітків на соціальний, правовий та економічний 

захист; 

8) право осіб похилого віку на соціальний захист; 

9) право на захист від бідності та соціального відчуження. 

В умовах розбудови української державності та розвитку ринкових 

відносин потребують гарантій соціального захисту усі прошарки населення 

України особливо пільгові категорії громадян. Виникає потреба в ефективному 

соціальному захисті, викликаному погіршенням добробуту громадян в умовах 

економічних і соціальних реформ, коли значна їх кількість поставлена на межу 

виживання. Поглиблюється соціальне та майнове розшарування, що призводить 

до несправедливого вирішеня питань щодо задоволення основних соціальних 

потреб населення. Продовжують залишатись низькими рівень та якість життя. З 

кожним роком збільшується кількість пенсіонерів за віком, безпритульних і 

нужденних, що вимагає від держави забезпечення соціальних гарантій та 

організації ефективної соціальної підтримки цих верств.  
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Соціальний захист в Україні реалізується через матеріальне забезпечення 
економічно активного населення (шляхом соціального страхування); пенсійне 
забезпечення; соціальну допомогу найбільш вразливим категоріям; матеріальну 
допомогу сім'ям з дітьми; компенсації, індексації та пільги населенню; 
соціальне обслуговування тощо.  

Таким чином, соціальний захист здійснюється за допомогою соціального 
забезпечення та соціальної допомоги. Фінансове забезпечення соціального 
захисту громадян має багатоканальну структуру, яка складається з коштів 
державного та місцевих бюджетів, державних та недержавних соціальних 
фондів, суб'єктів господарювання різних форм власності та доброчинних 
(благодійних) фондів і здійснюється шляхом перерозподілу частини вартості 
валового внутрішнього продукту на основі соціальної солідарності, що 
передбачає взаємну допомогу всіх учасників системи соціального захисту. Така 
взаємодопомога реалізується у вигляді перерозподілу коштів між різними 
соціально-економічними та соціально-демографічними групами населення.. 

Однією з проблем сьогодні є незавершеність соціальної реформи, 
відсутність політичної волі та політичного розуміння необхідності поглиблення 
та завершення соціальної, в першу чергу, пенсійної реформи. Це зумовлено 
хронічною нестачею коштів у пенсійних та інших фондах, та неефективне або 
нецільове використання їх. Також в системі соціального забезпечення є велика 
низка проблем наступного характеру: низька адресність соціальних пільг; 
невідповідність між розмірами пільг та реальними можливостями їх 
забезпечити; залишкове фінансування медичного забезпечення, що не дозволяє 
підтримувати систем медичного захисту на належному рівні. 

В табличці зазначені проблеми соціального захисту населення України та 
можливі шляхи або пропозиції щодо їх вирішення. 

Таблиця 1 - Шляхи вирішення проблем соціального захисту населення 
України 
Проблеми 
соціального захисту 
населення в Україні 

Пропозиції щодо вирішення 

Низька адресність 
соціальних пільг 

Відхід від радянського принципу надання пільг і орієнтація пільг на 
конкретну людину. З'ясування рівня доходів людини, яка претендує на 
пільгу, і надання пільги тільки у разі, якщо її дохід є нижчім за середній 
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 Продовження таблиці 1 
Невідповідність між 
розмірами пільг та 
реальними 
можливостями їх 
забезпечити 

Заборона на введення нових пільг, законодавче встановлення конкретного 
джерела фінансування для кожного виду пільг, введення обмеження «одна 
людина – одна пільга» 

Дефіцитність 
Пенсійного фонду 

З метою зменшення видаткової частини Пенсійного Фонду ввести 
максимальний розмір пенсії за віком, детінізація заробітної платні, що 
дозволить збільшити базу для нарахування пенсійних внесків 

Залишкове 
фінансування 
медичного 
забезпечення 

Запровадження обов’язкового медичного страхування, що дозволить 
зменшити навантаження на державний бюджет та водночас обмежити 
можливість покривати інші бюджетні видатки за рахунок видатків на 
охорону здоров'я 

 

На ефективність  української системи соціального захисту та соціального 

забезпечення  негативно впливає відсутність двох дуже важливих факторів, а 

саме: системи оцінювання впливу різних соціальних заходів на становище їх 

безпосередніх одержувачів та ефективної системи обліку громадян, що дійсно 

потребують соціального захисту з боку держави.  

В першому випадку, відсутність системи в оцінюванні  не дає можливості 

визначити чи дійсно ці чи інші соцальні заходи впливають на зниження рівня 

бідності чи вирішенні інших соціальних проблем.  

А в другому випадку, при відсутності ефективної системи обліку  

потенційних одержувачів різних  видів соціальних допомог  важко визначити 

сім’ї, які найбільше потребують опіки з боку держави. Бо, як наслідок, тільки 

частина сімей, що належать до бідних чи інших соціально незахищених 

категорій громадян отримують кошти за рахунок державного та місцевого 

бюджету, та багато з домогосподарств, що за більшістю ознак не можна 

віднести до бідних, також отримують ці кошти, що є неправильно 

За таких умов виникає потреба провести глибокий аналіз системи 

існуючих заходів щодо соціального захисту щоб запровадити механізми, які 

дозволять надавати всі ці заходи громадянам, які дійсно цього потребують.   

Про те, що система соціального захисту та соціального забезпечення в 

Україні не відповідає європейским стандартам можна судити за такими 

показниками, як прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата та 

мінімальна пенсія. 
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Державні соціальні стандарти встановлюються з метою впровадження 

механізму реалізації державних соціальних гарантій громадян, що встановлені 

Конституцією України. 

Соціальні гарантії на рівні Європейського Союзу- це співвідношення 

мінімальної заробітної плати і середньої заробітної плати не нижче 55%, 

зростання мінімальної заробітної плати відносно прожиткового мінімуму на 

працездатну особу більш як у 3 рази, а середньої заробітної плати- відповідно у 

5-6 разів, середньої пенсії відносно прожиткового мінімуму на особу, яка 

втратила прцездатність,- близько 4 разів. 

Як відомо, Україна за всіма цими показника суттєво програє, хоча при 

порівнянні минулих років та сьогодення можна побачити значний прогрес. 

Якщо десяток років тому розмір мінімальної заробітної плати був  

менший за розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, то  у 2022 

році ми бачимо що зазначене співвідношення відповідає Європейській 

соціальній хартії, відповідно до вимог якої, мінімальна заробітна плата повинна 

становити не менше, ніж 2,5 прожиткового мінімуму. 

Станом на 01.04.2022 року мінімальна заробітна плата на одну особу 

становить 6500 грн., а прожитковий мінімум для працездатних осіб 2379 грн. 

При здійсненні необхідного розрахуну (6500:2379=2,7) ми бачимо 

співвідношення між цими показниками становить 2,7, що є таким, як 

передбачено у Європейській соціальній хартії. 

Незважаючи на непослідовність у нашої держави все ж є прагнення 

удосконалити діючу систему соціального захисту  та соціального забезпечення 

з підвищенням рівня доступності соціальних прослуг, зменшенням в свою 

чергу пільг, соціальних та компенсаційних послуг,що виходять за рамки 

конституційних стандартів та введення поняття «адресності соціального 

захисту», тобто надання соціальних гарантій найбільш незахищеним категоріям 

громадян. А це в свою чергу входить до загальновизнаних стандартів соціально 

орієнтованої держави.  
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Сьогодні в Україні в зв’язку з децентралізацією та зміною 

адміністративно-територіального устрою при створених територіальних 

громадях були утворені центри надання соціальних послуг (ЦНСП), основною 

метою діяльності яких є сприяння у розв’язанні проблемних питань і надання 

соціальних послуг громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, 

які проживають на території України на законних підставах, перебувають у 

складних життєвих обставинах й потребують сторонньої допомоги 

Основними завданнями ЦНСП є:  

        1. Організація, планування та якісне надання соціальних послуг, 

здійснення інших заходів, зокрема щодо відновлення соціальних функцій, 

психологічного і фізичного стану осіб, сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. 

        2. Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на 

запобігання складним життєвим обставинам осіб, сімей 

        3. Проведення інформаційно-просвітницької роботи з особами, сім’ями. 

        4. Забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальних 

громад до надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи з 

особами, сім’ями. 

        5. Проведення оцінки потреб дитини, сім’ї та молодої особи, обстеження 

матеріально-побутових умов за згодою сім’ї, визначення плану та методів 

соціальної роботи. 

        6. Забезпечення надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали 

жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми. 

        7. Забезпечення соціальної підтримки ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та 

членів їх сімей. 

        8. Здійснення заходів із соціального патронажу осіб, які відбували 

покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, у 

тому числі за повідомленням установ виконання покарань. 
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        9. Інформування сім’ї, дітей та молоді про можливість отримання інших 

видів соціальної допомоги і послуг. 

1.  Проведення у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання    

інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на формування стандартів 

позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження 

соціальної реклами і проведення консультацій. 

        9. Перенаправлення членів сімей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах та потребують соціальних послуг чи різних видів допомоги до 

закладів, установ та організацій (різних форм власності та господарювання). 

         ЦНСП, відповідно до покладених на нього завдань виконує такі 

функції: 

        1. Здійснює виявлення та веде облік: 

        - сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах; 

        - осіб з числа випускників інтернатних закладів; 

        - дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа; 

        - прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, 

піклувальників; 

        - осіб з інвалідністю; 

        - осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі; 

        - осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі 

людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці; 

        - осіб похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на 

період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), 

які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги; 

        - осіб, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям, 

стихійним лихом, катастрофою і зареєстровані в державній службі зайнятості 

як такі, що шукають  роботу (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, 

дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний 

дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї. 
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        2. Проводить оцінку потреб особи, сім’ї, обстеження матеріально-

побутових умов за їх згодою, визначає планування надання соціальних послуг 

та методи соціальної роботи; впроваджує нові соціальні технології, спрямовані 

на виявлення отримувачів соціальних послуг на ранніх стадіях життєвих 

проблем; 

        3. Надає, відповідно до визначених  індивідуальних потреб особи, сім’ї, 

наступні з соціальні послуги: консультування, представництво інтересів, 

посередництво, соціальну профілактику, соціальний супровід/патронаж, 

соціальну адаптацію, соціальну реабілітацію, абілітацію, соціально-

психологічну реабілітацію, соціальну інтеграцію та реінтеграцію, кризове та 

екстрене втручання, догляд вдома, підтримане проживання та інші послуги 

Окрім того при центрах надання адміністративних послуг,  створений 

програмний комплекс «Соціальна громада», який дозволяє оперативно 

приймати документи на оформлення будь-яких соціальних виплат максимально 

наближено до людей. Все, що для цього потрібно – працівник на робочому 

місці, комп’ютер та Інтернет.  

Незважаючи на велику кількість проблемних питань, запровадження 

програмного комплексу «Соціальна громада» є прогресивним методом у 

вирішенні питань громадян, що того потребують . 

На сьогодняшньому  етапі через цю систему можна отримати такий 

перелік послуг, а саме: 

        1. Допомога сім`ям з дітьми. 

        2. Допомога малозабезпеченим сім`ям. 

        3. Допомога особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю. 

        4.  Допомога особам, які не мають право на пенсію та особам з 

інвалідністю. 

        5. Компенсація вартості продуктів харчування громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

        6. Допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають 

можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме. 
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        7. Допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за 

принципом “гроші ходять за дитиною ”, оплати послуг із здійснення патронату 

над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї 

патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків. 

        8. Допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ 

групи внаслідок психічного розладу, який за висновком ЛКМЗ потребує 

постійного стороннього догляду, на догляд за ним. 

        9. Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. 

        10. Винагорода жінці, якій присвоєно почесне звання України "Мати-

героїня". 

        11. Допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми. 

        12. Допомога на поховання. 

        13. Допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 

але не набула права на пенсійну виплату. 

        14. Допомога на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя. 

        15. Допомога військовослужбовцям, звільненим з строкової служби. 

        16. Допомога в разi загибелi (смерті) або iнвалiдності волонтера. 

        17. Допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 

проживання. 

        18. Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях. 

        19. Грошова компенсація замість санаторно курортного лікування. 

        20. Компенсація вартості самостійного санаторно курортного лікування. 

        21. Пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого 

газу. 

        22. Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива. 



286 

Отже, на сучасному етапі розвитку держави в умовах економічної 
нестабільності та недостатнього фінансування, зростання числа осіб, що 
потребують державної допомоги, фінансування соціальної сфери залишається 
актуальною проблемою. Основними напрямами вдосконалення механізму 
фінансового забезпечення соціальної сфери повинні стати: посилення 
відповідальності за нецільове використання коштів; оптимальне розмежування 
повноважень щодо здійснення видатків між органами влади всіх рівнів; 
оптимізація процесів у наданні соціальних послуг із метою підвищення їх 
якості тощо.  

Важливою складовою реформи державного соціального захисту має стати 
урахування тенденцій щодо децентралізації влади через підвищення ролі 
місцевих органів влади, у тому числі місцевих територіальних громад. Варто 
звернути увагу в питаннях щодо покращення доступності та якості видів 
соціального захисту, у тому числі соціальних послуг, збільшення обсягу 
соціальних допомог та послуг, що надаються соціально вразливим верствам 
населення, розширення можливостей органів місцевого самоврядування 
провадити діяльність у соціальній сфері та забезпечувати зростання стандартів 
якості життя населення.  

Лише комплексне впровадження зазначених заходів дозволить досягти 
підвищення ефективності фінансування соціальної сфери та поліпшення якості 
життя громадян як основної мети реалізації соціально-економічної політики 
держави та проведенні необхідних реформ у соціальній сфері. 
Список використаних джерел: 
        1. Смирнова І. І.,  Лихошва О. Ю., Рак Н. В., Горієва Л. А. Соціальний 
захист населення на сучасному етапі: стан і проблеми в Україні. 15 вересня 
2020 року. Краматорськ 2020. 
        2. Клименко А. Л. Соціальний захист і соціальне забезпечення в умовах 
євроінтеграції України: окремі аспекти. Теорія і практика правознавства. 2017. 
Вип. 2 (12). С. 1-10. 10. Новікова О. Ф. Управління розвитком підприємств в 
контексті соціальної відповідальності. Економічний вісник Донбасу. 2016. № 
2(44). С. 153- 157. R. 



287 

        3.  Мальований М. І. Фінансові аспекти функціонування системи 
соціального захисту населення в Україні: монографія. Умань: СПД Сочінський, 
2016. 496 с. 
        4. Огінська А. Ю. Соціальний захист населення та фінансовий механізм 
його реалізації: теоретико-концептуальний зріз. Економіка та держава: науково-
практичний журнал. 2018. № 4, квітень. C. 131-136. 
        5. Борецька Н.П. Соціальний захист населення на сучасному етапі: стан і 
проблеми. Монографія. – Донецьк: Янтар, 2001. 
        6. Державна політика в соціогуманітарній сфері:підручник / авт.. кол.: 
В.А.Скуратівський, В.П.Трощинський, П.К.Ситник та ін..; за аг. Ред. В.А. 
Скуратівського, В.П.Трощинського. – К.: НАДУ, 2010. – 284 с. 
 
УДК 338.46 

Ірина Кардаш 
Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИГУ ЯК БІЗНЕС-

ФУНКЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
У статті здійснено ґрунтовне дослідження правової категорії «банківський 
маркетинг», систематизація головних факторів, які впливають на вибір 
реальними потенційними клієнтами банків, набір комплексу банківських послуг 
і місце комплексу маркетингу у формуванні маркетингової стратегії банку.  
Ключові слова: стратегія, маркетинг банківський, економіка, банк, установа, 
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В умовах розвитку сучасної економіки, банківська системи України 
переживає часи глибокої депресії, що пов'язано з політичною та економічною 
кризою, девальвацією гривні, втратою довіри населення до приватних та 
державних фінансових, в тому числі і банківських, установ. Крім того, мають 
значний вплив мають негативні фактори, які зумовлені недостатньою 
капіталізацією банків, зниженням рівня їх ліквідності та платоспроможності, 
нестачею фінансових ресурсів для інвестування, високим рівнем ризиковості 
банківських операцій, зростанням проблемних активів тощо.  
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Ефективність банківського бізнесу, як і будь-якого іншого, є 
визначальною підсумковою характеристикою діяльності банківської установи 
та головною метою банківського менеджменту. Це поняття є комплексним, так 
як містить у собі ключові економічні аспекти функціонування банківської 
установи, які формують рівень прибутку банку та характеризують залежність 
прибутковості від величини вкладених коштів та ресурсів, іншими словами 
рентабельності банку.  

В роботах вітчизняних науковців активно досліджуються проблеми 
банківської діяльності та застосування маркетингового інструментарію у 
фінансовій сфері. Проблеми банківського маркетингу досліджено в роботах 
таких науковців: І. Алексєєва, В. Батусов, І. Бураківський, С. Гаркавенко,                
А. Головко, Д. Завадська, О. Зоріна, Н. Косар, Н. Попова, О. Птащенко,                
І. Семенча, В. Стельмах, А. Старостіна, В. Федосова та ін. Але, не зважаючи на 
значну кількість досліджень, проблемі адаптування маркетингових концепцій 
до фінансово-кредитної сфери приділено мало уваги в наукових працях 

Специфіка маркетингу у банку зумовлена не тільки тим, що він сприяє 
підвищенню ефективності банківської роботи та формує механізм ефективного 
застосування грошових ресурсів, але й особливостями регулювання грошового 
обороту, який є ключовим об'єктом банківської діяльності. 

Виходячи із сказаного, можна стверджувати, що основним напрямком дії 
банківського менеджменту повинні виступати досягнення зростання обороту 
грошових коштів за рахунок вдосконалення системи безготівкових розрахунків, 
через прискорення їх здійснення. 

Розвиток банківського маркетингу розпочався з середини 20 сторіччя у 
країнах з розвиненою економічною системою. «В цих країнах банківські 
установи почали застосовувати маркетингові концепції та маркетингові 
принципи у своїй практичній діяльності одні з останніх» [4]. Такий хід речей 
пов'язано, «з одного боку, консерватизмом банків, де дуже повільно 
відбувалися зміни переваг споживачів, та обережністю щодо застосування 
різноманітних нововведень, а з другого - дуже високим ступенем регулювання 
банківської діяльності» [3]. 
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Отже, банківський маркетинг можна визначити як інструментарій 
спільної дії маркетингових, фінансових та інформаційних важелів, що 
зумовлює зростання прибутковості банківських продуктів та забезпечує 
зростання їх конкурентоздатності на банківському ринку. При цьому 
банківський маркетинг дає змогу банківській установі адаптуватися до 
постійних змін банківського при дотримані ключових аспектів банківського 
законодавства. 

Банківський маркетинг максимально повністю враховує характер 
діяльності клієнтів банку, особливості місця знаходження їх партнерів, їх 
фінансовий стан та інші фактори, що впливають на швидкість грошового обігу. 

Також, специфіка і особливість застосування маркетингу в діяльності 
банку полягає в тому, що пропонований банком продукт вимагає від 
споживачів дотримання економічної культури, зумовлює необхідність 
трактування сутності послуги клієнту, збільшує значимість показника «довіра 
клієнта». Так як клієнт, після відкриття рахунку, довіряє свої кошти банку, стає 
членом угоди, стан розвитку якої він контролювати не в змозі. 

Сучасна сутність маркетингу банківської установи полягає в оперативній 
зміні основних принципів та головних функцій сучасного маркетингу 
відповідно до змін, які відбуваються у фінансовій сфері. 

Також слід зазначити, що «сьогодні і в банківському маркетингу 
використовується концепція індивідуального та соціально-етичного 
маркетингу» [4]. Застосування вказаних концепцій доцільно з врахуванням 
причини того, що операційна діяльність банків та інших фінансових установ 
має значний вплив на розвиток економічно-соціального розвитку всіх 
підприємств господарського комплексу країни. Тому «спрямованість 
банківського маркетингу у бік соціалізації та гуманізації передбачає 
зосередження особливої уваги на забезпечення споживчої задоволеності та 
підвищенні рівня задоволення споживчих запитів» [5]. Виходячи із цього, 
«одним з основних принципів банківського маркетингу є спрямованість на 
досягнення оптимального рівня соціальної задоволеності без зниження рівні 
комерціалізації банківських зусиль» [6]. 
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Відповідно до цього, доцільно погодитись з наступним визначенням того, 

що «концепція банківського маркетингу уособлює в собі цілі діяльності банку 

на фінансовому ринку з одного боку та охоплює процес маркетингових 

досліджень з боку маркетингової своєї складової» [5]. 

Принципи маркетингу банківських установ зумовлені його основними 

функціями, до яких можна віднести наступні: дослідницька; моделююча; 

пошукова; контрольна та компенсуюча (табл.1). 

        Таблиця 1 - Основні функції маркетингу банківських установ 
Функції Зміст 
 
Дослідна 

Дослідження рівна та спрямованості впливу основних законів економіки, 
які формують діяльність банківської установи, оцінка можливостей та
загроз, визначення якості банківських продуктів 
та послуг, дослідження ринку. 

Моделююча Формування іміджу та репутації банку, визначення його сильних та
слабких сторін. 

 
Пошукова 

Організація визначення «резервів необхідних для підвищення
ефективності функціонування банківської установи на основі
попереднього досвіду діяльності та з використанням теоретичного 
та практичного базису» [5] 

 
Контрольна 

Контроль за рівнем виконання плану щодо реалізації заходів, які 
«передбаченні дослідною, компенсуючою та моделюючою функціями
банків при проведенні активно-пасивних операцій» [2] 

Компенсуюча Забезпечення організації та створення заходів щодо зниження 
ринкових ризиків 

 

Застосування принципів соціально-етичної концепції маркетингу в 

діяльності банківської установи «призвело до того, що поступово банківські 

установи впровадили в свою діяльність клієнто-орієнтований підхід. Сьогодні 

клієнто-орієнтований підхід складається з основних 5 елементів: культура, 

технології, люди (працівники), процеси, клієнти» [4]. П' ятий елемент 

представленого підходу - «клієнти» є ключовим. 

Особливістю маркетингу банківських продуктів є їх складність для 

сприйняття. На відміну від багатьох інших видів послуг, «обслуговування в 

банку вимагає від споживачів певного культурного і освітнього рівня» [20].  
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Для полегшення сприйняття послуг клієнтами та їх залучення до банку, 
менеджмент банківської установи встановлює асоціативні відповідності 
банківської послуги до більш зрозумілого (можливо побутового явища) 
наприклад: «у нас ваші гроші в хороших руках», «наш банк надійний, як 
скеля» і т .д. Також для підвищення ефективності діяльності банку служби 
маркетингу можуть акцентувати увагу на спілкуванні банку і клієнта, 
сформувати вигляд банку як «хорошого сусіда», «порадника» і т.д. [5]. 

По суті, банківський продукт – це комплекс послуг, який банк надає, 
здійснюючи активні і пасивні операції. Перелік базових послуг усіх банків 
приблизно однаковий, тому для утримання клієнтів крім уже зазначеної довіри 
необхідно надати і високу якість обслуговування, в цілому це взаємопов'язані 
речі. У банківському середовищі все більш привабливим стає інтегрований 
маркетинг, спрямований не тільки на залучення нових клієнтів, а й на постійне 
поліпшення якості їх обслуговування. 

Новою тенденцією останніх років в банківській сфері є концепція 
універсального банкіра та відділення нового формату. Універсальний банкір – 
це спеціаліст банку, який здатний надати вичерпну консультацію, як по 
продуктам для фізичних осіб, так і для юридичних осіб. Ця концепція 
реалізована у відділення нового формату, де клієнт повинен відчувати себе 
ненапружено та комфортно. 

На банківській системі одразу позначаються економічні і політичні події, 
що відбуваються в країні, банківський маркетинг повинен швидко реагувати на 
те, що відбувається, оскільки від цього безпосередньо залежить подальша 
стабільність банку. Збільшення депозитного портфеля банку як з боку 
юридичних, так і фізичних осіб багато в чому залежить від ряду причин і 
факторів. 

По-перше, в загальному, на рівень збільшення вкладів і депозитів в банку 
впливає загальна економічна кон'юнктура, що складається в країні. 

Фінансово-банківська сфера відрізняється високою динамічністю 
процесів і швидкістю обороту капіталів, підвищеною чутливістю до змін у 
зовнішньому середовищі і ринковій кон'юнктурі, що є однією з причин 
підвищеного ризику в даній сфері бізнесу. 
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Економічний спад, депресивний стан домогосподарств сприяє 

уповільненню або скорочення припливу заощаджень. Навпаки, економічний 

підйом, пожвавлення зумовлюють зростання вкладів і депозитів в банках. 

Негативний вплив на накопичення капіталу банків надають інфляційні 

тенденції, які, перш за все, знецінюють заощадження і також сприяють 

уповільненню припливу вкладів, оскільки як для юридичних, так і для фізичних 

осіб в однаковій мірі зростають витрати споживання. Велике значення має 

співвідношення між рівнем процентних ставок за вкладами в банку і розміром 

доходів, одержуваних з різних видів цінних паперів (дивідендів по акціях і 

відсотків по приватним і державним облігаціям), а також розміром виплат за 

страховими полісами. 

Специфіка маркетингу в банківській сфері полягає ще і в тому, що 

«комерційні банки зацікавлені не тільки в залученні вкладів, але і в активному 

використанні залучених коштів за допомогою кредитування, в першу чергу, 

населення, малий та середній бізнес і корпоративний бізнес» [1]. 

Це обумовлює необхідність комплексного розвитку маркетингу як у сфері 

відносин комерційних банків з вкладниками коштів, так і в сфері кредитування. 

Цілі маркетингу в цих двох сферах різні: в першій залучити клієнтів в банк в 

якості вкладників коштів, а в другій - надавати кредитні ресурси банку таким 

підприємствам і організаціям, які використовували б їх з найбільшим ефектом i 

користю як для самих себе, банку і національної економіки в цілому. Ще одна 

особливість сучасного маркетингу в банках полягає в тому, що він постійно 

орієнтований на визначення ступеня можливого ризику при наданні позик 

підприємствам, організаціям, кооперативам і населенню. 

Основні завдання банківського маркетингу: 

- забезпечення необхідного рівня рентабельності банківської установи в 

нестабільних умовах грошового ринку; 

- підтримання громадського іміджу банку, за рахунок гарантування 

ліквідності банку в інтересах кредиторів, вкладників та власників фінансової 

установи; 
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- формування оптимального асортименту банківських продуктів за 

обсягом, структурою та якістю. Виконання вказаного завдання зумовлює 

максимальне задоволення запитів клієнтів та формує стійкі ділові відносини; 

- вирішення поточних організаційних, соціальних та фінансових 

(операційних) проблем працівників банку. 

У відповідності до перелічених завдань маркетинг банківської установи 

зорієнтований на досягнення високих як кількісних так і якісних показників 

діяльності. 

У банківських установах значного поширення набуває інтегрований 

маркетинг, «метою якого є не тільки залучення клієнтів, але і постійне 

поліпшення якості їх обслуговування» [5].  

Особливістю інтегрованого маркетингу є те, що «комерційні банки 

зацікавлені не тільки в залученні коштів клієнтів, але і в активному їх 

використанні за допомогою ефективного кредитування підприємств, установ, 

держави, населення» [4]. 

Це обумовлює необхідність комплексного розвитку маркетингу як у сфері 

відносин банку з вкладниками, так і в сфері кредитних вкладень. Цілі банку в 

цих двох сферах різні: «в першій - залучення клієнтів в якості вкладників 

грошових коштів, а в другій – спрямувати кредитні ресурси банку таким 

підприємствам, які використовували їх з найбільшою користю і були б в змозі 

повернути кредит у встановлені терміни» [7]. 

Отже, мета маркетингу – задоволення потреб споживачів. А раз банк 

збирається задовольняти потреби, вона повинна мати про них вичерпну 

інформацію. Інформаційні ресурси набувають все більшого і більшого 

значення в діяльності банку. В кінцевому рахунку, маркетинг в банківській 

сфері має бути спрямований на збір інформації, її аналіз і проведення 

маркетингових досліджень і на їх основі підготовку пропозицій комерційним 

службам банку по перспективам розвитку банківських послуг і цінової 

політики. 
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                              Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
ЕФЕКТИВНІСТЬ СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

Проаналізовано сутність поняття «стиль управління», розглянуто різні види 

класифікацій стилів управління, охарактеризовано особливості, позитивні та 

негативні сторони трьох основних стилів управління за класифікацією К. 

Левіна та визначено найбільш ефективний варіант їх використання. 
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Ключові слова: стиль управління, керівник, авторитарний стиль, 

демократичний стиль, ліберальний стиль. 

Ефективність функціонування будь-якої організації значною мірою 

 залежить від ефективної управлінської діяльності. Вміння керівника створити 

сприятливий соціально-психологічний клімат в колективі, зацікавити роботою 

працівників, застосувати певні мотиваційні та управлінські методи, виявити 

свої лідерські здібності, вміння спілкуватися та вирішувати конфліктні ситуації 

– все це залежить від обраного стилю керівництва і впливає на результативність 

організації. Саме стиль управління є вирішальним фактором у роботі кожного 

підприємства, оскільки допомагає досягати керівникові  бажаних результатів, а 

невміле управління може призвести до цілого ряду негативних наслідків. 

Проблема взаємозв'язку стилів керівництва та їх ефективності цікавила 

багатьох закордонних та українських науковців, серед, яких варто зазначити 

фундаментальні праці Р. Блейка та Д. Моутона, М. Виноградського, І. Волкова 

та Ю. Ємельянова, А. Журавльова та В. Рубахіна, О. Кузьміна та                

В. Гладунського, Р. Лайкерта, М. Лапіна, В. Латаєва, К. Левіна, П. Мельника,   

Б. Новікова, Д. Макгрегора, У. Реддіна, О. Сердюка, Ф. Фідлера, Е. Фляйшмана, 

П. О.Цуруля,  Шинона та Т. Колларика, Г. Юкла та ін.  

Визначення ефективного стилю керівництва в інноваційній діяльності 

здійснювали у своїх працях науковці І. Адизес, Р. Дафт, Л. Довгань,                

А. Казанцев, М. Мурашко [4, с 235].   

Метою статті постає необхідність уточнити поняття стилів управління, 

визначити основні їх види, проаналізувати позитивні і негативні особливості 

кожного із них та обґрунтувати вплив і роль стилів керівництва на ефективність 

функціонування підприємств, організацій. 

Більшість із вищезазначених дослідників по-різному трактують поняття 

стилю керівництва, зокрема Ф. Фідлер вважає, що «стиль керівництва – це 

стабільний признак особистості керівника» [5, с.96]. За О. Кузьміним, стилі 

керівництва – це сукупність способів, прийомів та механізмів владного і 

лідерського впливу на підлеглих з метою забезпечення виконання ними завдань 
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та досягнення цілей організації [7, с. 261]. М. Виноградський визначає поняття 

«стиль керівництва», як сукупність прийомів, методів та засобів поведінки 

менеджера в процесі виконання своїх повноважень в організації [1, с. 90]. О. 

Сердюк вважає, що стиль роботи керівника – це сукупність методів, прийомів 

та дій, використовуваних ним у процесі управління, а також характер його 

поведінки при вирішенні конкретних виробничих ситуацій і проблем [12, с. 

381]. Н. Мала пише: «стиль керівництва – характерна манера поведінки 

керівника, що переважає в його управлінській діяльності та за допомогою якої 

управлінець може впливати на підлеглих та стимулювати їх для досягнення 

цілей організації» [6, с. 50]. 

Отже, на основі аналізу поданих визначень можна узагальнити поняття 

«стиль управління», як сукупність прийомів, методів, засобів поведінки та 

впливу керівника на колектив з метою досягнення цілей організації та 

ефективного, якісного виконання управлінських функцій.  

Існує значна кількість класифікацій стилів управління за різними 

ознаками. 

        Так, Р. Лайкерт і група його послідовників запропонували класифікувати 

стилі управління шляхом порівняння груп із високою та низькою 

продуктивністю праці по континууму, що розміщений у межах від однієї 

крайності –  зосереджений на роботі, до іншої – зосередженої на людині. 

Лайкерт запропонував чотири базові системи стилю керівництва: 

експлуататорсько-авторитарний, доброзичливо-авторитарний, консультативно-

демократичний, заснований на участі. Американські дослідники Р. Блейк і Д. 

Моутон переконані, що діяльність менеджерів відбувається у «силовому полі» 

між вектором «виробництво» та вектором «людський фактор» і на основі цього 

визначили п'ять основних типів управлінської поведінки: диктатор, демократ, 

песиміст, маніпулятор, організатор. Р. Уїльям виділив негативні стилі 

управління: пасивний, місіонерський, компромісний [11, с. 256]. 

Є. Кузьмін, І. Волков, Ю. Ємельянов розглядають п'ять стилів керівництва: 

дистанційний, контактний, цілепокладаючий, делегуючий, проблемно-
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організуючий. На думку І. Шинона та Т. Колларика, їх теж п'ять, але вони 

визначаються як авторитарний, директивний, ситуаційний, конформний, 

дезорганізуючий. У свою чергу Г. Юкл виокремлює аж дев'ятнадцять категорій 

стилів керівництва – від авторитарного до участі. В той же час всі науковці 

підкреслюють, що жоден із стилів керівництва не може гарантувати досягнення 

необхідного результату управлінської діяльності [9, с. 131-133]. 

Однак найбільш популярною залишається і досі класична типологія 

індивідуальних стилів управління, розроблена ще в 30-ті роки німецьким 

психологом Куртом Левіним. У ній виділяються три провідних стилі 

управління: авторитарний, демократичний та ліберальний (нейтральний, 

анархічний, стиль попускання) [3, с. 156]. Наведена типологія є найбільш 

вдалою, оскільки є достатньо простою, і в той же час зосереджує в собі усі 

найсуттєвіші ознаки, притаманні різним управлінським системам.  

При авторитарному стилі управління вся виробнича діяльність 

підприємства організовується керівником без участі співробітників [2, с. 87].  

Основними ознаками авторитарного стилю є: висока централізація 

керівництва, домінування єдинопочатку; одноосібне прийняття рішень; суворий 

контроль, який залишає підлеглих без ініціативи та творчої віддачі; рішення 

керівника мають характер розпоряджень; керівник не прислуховується до 

думки колективу, бо вважає, що лише він має достатні знання та досвід роботи; 

переважними методами управління є накази, покарання, зауваження, стягнення, 

штрафи, санкції тощо; орієнтований на виробництво, кінцеві результати; 

інтереси справи переважають над інтересами підлеглих; керівник тримає 

дистанцію в спілкуванні з колегами, часто буває грубий та нестриманий, не 

любить критику [14, с.326].  

Основними позитивними характеристиками керівника-автократа, на думку 

автора багатьох праць з менеджменту Мельника П. В., є: відданість, 

ризикованість, оперативність, настирливість, висока сумлінність та 

самоконтроль, далекоглядність, вміння приймати рішення тощо. Негативним у 

керівника-автократа є: надмірна централізація влади, свідоме обмеження 
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контактів з підлеглими, нетерпимість до заперечень, формальне проведення 

нарад, перевищення меж законів, застосування адміністративних стягнень                

[8, с. 57]. 

На думку Новікова Б. В., позитивними моментами автократичного стилю 

керівника є те, що він: не вимагає особливих матеріальних витрат; дозволяє 

швидше налагодити взаємодію між співробітниками і підрозділами; дозволяє 

швидко прийняти рішення [10, с. 360].  

Негативні моменти автократичного стилю: пригнічує ініціативу, 

відповідальність та самоконтроль працівників; вимагає громіздкої системи 

контролю за роботою персоналу; негативно позначається на морально -

психологічному кліматі колективу; сприяє плинності кадрів; підвищує 

небезпеку помилкових рішень через надмірні вимоги керівника відносно 

кількості і якості роботи; збільшує рівень бюрократизму.  

Цуруль О. А., автор навчального посібнику з менеджменту, вважає, що 

застосування авторитарного стилю виправдане в наступних випадках: кризовій 

ситуації, коли рішення повинні прийматись швидко і бути чітко 

скоординованими; якщо завдання великою мірою орієнтоване на результат; 

коли працівник неохоче береться за виконання роботи; коли цілі не досягнуті; в 

період становлення, тобто на початковому етапі формування організації, її 

трудового колективу, коли у працівників не сформовані навички бачення цілей 

та шляхів їх досягнення [13, с. 89].  

При демократичному стилі управління виробнича діяльність 

організовується у взаємодії керівника і підлеглого. Основними ознаками 

демократичного стилю за Шегдою А. В., є: висока міра децентралізації 

повноважень; орієнтація на зворотний зв'язок з персоналом; керівник 

намагається не нав'язувати свою волю підлеглим, а створює клімат у колективі, 

де працівники мотивують себе самі до праці через потреби вищого рівня; 

керівник делегує свої повноваження, наскільки це можливо; керівник не лише 

детально інформує про фактичне положення справ, яке має бути відоме для 

виконання завдань, але і повідомляє іншу інформацію про підприємство; 
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переважними методами управління є прохання, рекомендації, поради, рідше 

накази; керівник у спілкуванні з підлеглими завжди ввічливий і доброзичливий, 

на критику, зазвичай, не ображається [14, с. 329 ].  

У свою чергу, Новіков Б. В. вважає основними ознаками демократичного 

стилю такі: керівник визнає здібності підлеглих і усвідомлює те, що не може 

все знати і все передбачати; підлеглі беруть активну участь у прийнятті рішень 

і користуються широтою свободи у виконанні поставлених перед ними завдань; 

контролюється лише результат робіт; керівник намагається навчити підлеглих 

вникати в сутність проблеми та знаходити вірні шляхи розв'язання; керівник 

намагається встановити добрі стосунки між людьми в колективі, а коли 

потрібно – відстоює їхні інтереси.  

Основними позитивними характеристиками керівника-демократа є 

справедливість, повага до підлеглих, турбота про них, делегування другорядних 

питань підлеглим, прислуховування до думок підлеглих, ввічливість, 

доброзичливість, вимогливість, відвертість, довіра до співробітників, відмова 

від індивідуальних привілеїв, контроль результатів.  

Також Новіков Б. В. називає такі позитивні моменти демократичного 

стилю управління, як стимулювання творчої діяльності; ухвалення доцільних 

рішень; зниження незадоволеності співробітників від прийнятих рішень, 

оскільки вони приймаються спільно; підвищення мотивації праці; 

розвантаження керівника; покращення психологічного клімату на підприємстві 

і задоволеності від виконаної роботи; підтримання розвитку співробітників              

[10, с. 363].  

Негативними моментами демократичного стилю є такі: не здійснюється 

суворий централізований контроль; відповідальність за виконання може довго 

перекладатися; затягується процес ухвалення рішень і їх виконання; на 

обговорення проблеми витрачається значно більше часу; робота колективу буде 

успішною, лише якщо начальник володіє незвичайним талантом говорити з 

людьми і переконувати їх [2, с. 90].  

Також Новіков Б. В. зазначає, що застосування демократичного стилю 
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виправдане в таких випадках: при превалюванні творчого змісту роботи – 
передбачає приблизно рівний рівень освіти керівника і підлеглих, а також 
нематеріальне заохочення співробітника; при формуванні командних взаємин, 
оскільки формує доброзичливість і відвертість взаємин як між керівником і 
підлеглим, так і між самими підлеглими [10, с. 365].  

При ліберальному стилі управління керівник надає своїм підлеглим майже 
повну волю у виборі завдань та контролю за ними. Основними ознаками 
ліберального стилю, на думку Пушкар Р. М., Тарнавської Н. П., є: керівник не 
бере активної участі в керуванні колективом, постійно очікує вказівок зверху і 
навіть вимагає їх; виступає в ролі консультанта, забезпечуючи втілення в життя 
ідей своїх підлеглих, висловлюючи свої погляди або судження лише тоді, коли 
його про це попросять; персонал має повну свободу приймати самостійні 
рішення по основних напрямах виробничої діяльності організації [11, с. 232].  

Цуруль О. А. виділяє наступні ознаки ліберального стилю: для виконання 
будь-якої роботи керівнику нерідко доводиться умовляти своїх підлеглих; 
керівник нечасто береться за виконання складної справи, а прагне уникати її, 
нерідко прагне до зниження своєї відповідальності; контроль роботи від 
випадку до випадку; координування взаємодії колег для досягнення загальної 
мети; керівник віддає перевагу не ризикувати, ухиляється від вирішення 
назрілих конфліктів, прагне зменшити свою відповідальність у справах 
організації; координування   взаємодії   співробітників  для досягнення  
загальних  цілей   [13, с. 91].  

Основними позитивними характеристиками керівника-ліберала є: 
ввічливість, добродушність до підлеглих, готовність вислуховувати пропозиції і 
навіть критику підлеглих тощо. Негативні риси керівника-ліберала – це: 
відсутність ініціативи; недостатня товариськість; очікування вказівок зверху; 
незацікавленість в управлінській роботі; невпевненість; легкість впливу 
оточуючих; невимогливість до підлеглих; легко роздає нереальні обіцянки; 
безконтрольність; якщо вказівка не виконується підлеглим, може виконувати її 
сам: формальний підхід до справи; небажання підвищувати свій 
професіональний рівень тощо.  
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Серед позитивних рис ліберального стилю можна також виділити: 

розвантаження керівника; можливість швидкого прийняття грамотних рішень у 

випадку їх делегування; співробітникам передаються компетенції і 

відповідальність за вчинені дії; сприяння розвитку ініціативи, трудової 

мотивації у співробітників; підтримується розвиток співробітників.  

Негативними моментами ліберального стилю можна вважати: не 

здійснення суворого централізованого контролю за діями працівників; 

можливість затвердження ієрархічних відносин; відповідальність за виконання 

може довго перекладатися; сильна орієнтація на завдання, а не на 

співробітників; процес ухвалення рішень і їх виконанання може затягуватись; 

підлеглим надається повна свобода, яка може призвести до анархії.  

Застосування ліберального стилю виправдане у випадках якщо це творчий 

колектив, де співробітники відрізняються самостійністю і творчою 

індивідуальністю; якщо персонал виконує індивідуальну роботу і 

укомплектований висококваліфікованими працівниками з виправдано високими 

амбіціями; при високій кваліфікації працівників і низькому рівні підготовки 

керівника [8, с. 59]. 

Отже, кожен стиль управління має свої переваги та недоліки, однак, як уже 

зазначалося, оптимальним сам по собі не може бути жоден з основних або 

навіть проміжних стилів керівництва. Оптимальним може бути лише 

динамічний стиль, що змінюється зі зміною ситуації і об’єктів управління.  

Менеджер, що здійснює управління завжди в авторитарному стилі, буде 

мати безсумнівний успіх, поки ситуація залишається напруженою. У 

спокійному, діловому середовищі висококваліфіковані, думаючі, ініціативні 

підлеглі будуть сприймати начальника-автократа як людину невисокої 

культури, грубого і недостатньо розумного.  

Керівник, що використовує винятково демократичний стиль управління, 

домагається найвищих результатів у спокійному середовищі, при ініціативних, 

думаючих, висококваліфікованих підлеглих, зацікавлених у спільній справі.  

Керівника, що строго дотримується винятково ліберального стилю, будуть 
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високо цінувати лише яскраво виражені творчі особистості: винахідники, 

дослідники, письменники; керівник повинен якнайменше втручатися в процес 

творчості.  

На наш погляд основою оптимального стилю керівництва повинен стати 

демократичний стиль. Для такого стилю характерна органічна єдність теорії і 

практики управління, тісний зв’язок з масами, розвинене почуття 

відповідальності перед суспільством, уміння вступати в контакти з різними 

людьми, поважне відношення до підлеглих, постійна турбота про них. 

Індивідуальний стиль управління керівника, що базується на демократичному, є 

динамічним, здатним у гострих ситуаціях перейти в авторитарний, а стосовно 

творчих особистостей високої кваліфікації спроможний бути ліберальним, 

може вважатися оптимальним та найбільш ефективним у управлінні 

організацією. 

Отже, стиль управління є вирішальним фактором у роботі кожного 

підприємства. Він являє собою сукупність прийомів, методів, засобів поведінки 

та впливу керівника на колектив з метою досягнення цілей організації та 

ефективного, якісного виконання управлінських функцій. Існує значна кількість 

класифікацій стилів управління за різними ознаками. Однак найбільш 

популярною залишається типологія індивідуальних стилів управління, 

розроблена К. Левіним. У ній виділяються три провідних стилі управління: 

авторитарний (вся виробнича діяльність підприємства організовується 

керівником без участі співробітників), демократичний (управління виробнича 

діяльність організовується у взаємодії керівника і підлеглого) та ліберальний 

(керівник надає своїм підлеглим майже повну волю у виборі завдань та 

контролю за ними). Кожен стиль управління має свої переваги та недоліки, 

однак, оптимальним та ефективним може бути лише динамічний стиль, що 

змінюється зі зміною ситуації і об’єктів управління. 
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СУЧАСНИХ УМОВАХ  

У статті досліджено сучасні підходи та проблеми, що виникають у процесі 

формування кадрової політики на підприємстві. Розглянуто та проаналізовано 

теоретичні аспекти побудови ефективної кадрової політики та виявлено 

перспективи розвитку системи роботи з персоналом в сучасних умовах 

господарювання. Внесено пропозиції щодо формування ефективної кадрової 

політики на підприємстві.  

Ключові слова: кадрова політика, принципи формування, види кадрової 

політики, методи оцінки, розвиток персоналу. 

В умовах безперервного розвитку економіки і соціальних змін важливого 

значення набуває питання кадрової політики підприємства, оскільки персонал – 

це найбільш значимий ресурс організації, його формування та збереження 

безпосередньо впливає на результати діяльності підприємства. Таким чином, 

вкладання коштів у людські ресурси є чинником перспективного розвитку і 

виживання підприємства. На сьогоднішньому етапі розвитку економіки 

дослідження ефективності кадрової політики відіграє значну роль в розвитку як 

цивілізованого суспільства, так і окремого підприємства. Кадрова політика є 

важливою складовою корпоративної стратегії діяльності підприємства та 

основною його конкурентною перевагою.  

Через динамічні зміни в економіці та діяльності підприємств залишається 

нерозв’язаною не лише проблема формування і реалізації ефективної кадрової 

політики, але й безліч інших проблем. Тому подальші дослідження теоретичних 

і практичних засад формування кадрової політики на рівні підприємств 

окремих галузей слід спрямовувати на виявлення найвпливовіших чинників 

формування кадрової політики підприємств і їх ефективної реалізації.  
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Гостра кадрова проблема сучасних організацій потребує принципово нових 

підходів до розв’язання проблем формування та ефективного використання 

кадрових ресурсів. Ефективне управління персоналом є основним резервом 

підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств. Виходячи з 

цього, особливої актуальності набуває розробка механізму ефективного 

управління персоналом підприємств що створить нові можливості для їх 

розвитку та підвищить їх конкурентоспроможність. 

Проблеми кадрової політики знаходять своє відображення у працях таких 

вчених відомих українських вчених, як Л. Балабанова, Д. Богиня, В. Василенко, 

М. Ведерніков, М. Войнаренко, Н. Гавкалова, О. Грішнова, А. Колот,                 

А. Кредісов, В. Нижник, В. Савельєва, Г. Савіна, О. Сардак, М. Семикіна,                

Н. Хрущ, Г. Щокін та інші. Зважаючи на значний накопичений досвід та велику 

кількість наукових розробок вітчизняних і зарубіжних вчених з удосконалення 

форм та методів управління персоналом, на сьогодні є недостатніми розробки із 

системного вирішення зазначеної проблеми, що обумовлює необхідність 

комплексного аналізу цього завдання і визначає його актуальність.  

Аналіз науково-теоретичних підходів і розробка практичних рекомендацій 

щодо формування кадрової політики як основної конкурентної переваги 

підприємства в сучасних умовах розвитку національної економіки.  

Кадри завжди були найважливішими чинниками, які забезпечують 

ефективність роботи підприємства. Реалізація потенційних можливостей будь-

якої організації залежить від знань, компетенції, кваліфікації, дисципліни, 

мотивації, здібностей розв’язувати проблеми, сприйнятливості до навчання 

працюючого персоналу та начальницького складу. Тому кадрова політика є 

складовою всієї управлінської та виробничої діяльності організації, а 

ефективний відбір персоналу, його адаптація, навчання й перепідготовка 

спрямовані на потреби фірми. Кінцевою метою кадрової політики є створення 

згуртованої, відповідальної, високопродуктивної команди, здатної виконувати 

поставлені завдання. 
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Основою для формування політики підбору кадрів для підприємств є 

аналіз структури персоналу, ефективності використання робочого часу, 

перспективи для розвитку підприємства і роботи персоналу. Іноді ця робота 

проводиться за допомогою спеціальних консалтингових організацій, і хоча 

оплата їхніх послуг дуже висока, результат набагато перевищує витрати                

[1, с.176].  

Сучасна кадрова політика – це продовження місії та стратегічних цілей 

організації, орієнтована на конкретні результати діяльності та перспективи 

розвитку підприємства. Сьогодні до кадрової політики сучасної фірми 

висуваються підвищені вимоги практичності, гнучкості та адаптивності до 

внутрішніх факторів (стиль керівництва організації, внутрішньо-організаційна 

культура, цілі та місія підприємства) та зовнішнього середовища (розвиток 

економіки країни та ринку праці, зміни законодавства, особливості здійснення 

діяльності в умовах кризи та інші). 

Таким чином кадрова полiтика – це сукупність принципiв, методiв, форм 

організаційного механiзму з формування, вiдтворення, розвитку та 

викориcтання перcоналу, cтворення оптимальних умов працi, її мотивацiї та 

cтимулювання. 

Основною метою кадрової політики є своєчасне забезпечення 

оптимального балансу між збереженням персоналу, його розвитком відповідно 

до потреб підприємства, вимог дієвого законодавства та становища на ринку 

праці. В сучасних умовах кадрову політику в контексті 

конкурентоспроможності підприємства доцільно диференціювати за такими 

типами: концепційна, декларативна, результуюча.  

Концепційна кадрова політика є орієнтиром у процесі-трансформації 

відповідної сфери взаємовідносин людей, котрі перебувають в умовах 

управлінських відносин. Специфікою в даному випадку є ігнорування фактора 

ресурсних обмежень, а увага передусім приділяється відповідності позицій 

кадрових реформ цілям і завданням виробничої політики підприємства.  
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Зміст кадрової політики не обмежується лише наймом на роботу, а 

стосується принципових позицій підприємства відносно підготовки, розвитку 

персоналу, забезпечення взаємодії працівника і підприємства. Тоді як 

стратегічна кадрова політика пов’язана з вибором цільових завдань, 

розрахованих на далеку перспективу, поточна кадрова робота орієнтована на 

оперативне вирішення кадрових питань[2, с.150]. 

Головним завданням кадрової політики є забезпечення врахування 

інтересів кожного працівника підприємства. Кадрова політика визначає цілі, що 

впливають на взаємини підприємства з зовнішнім середовищем, а також цілі, 

пов’язані зі ставленням підприємства до своїх працівників. Кадрова політика 

здійснюється стратегічними й оперативними системами управління [3, с. 170].  

Слід зазначити, що вибір кадрової політики повинний бути здійсненний з 

урахуванням особливостей діяльності підприємства та використання наступних 

заходів: 

1) розробка загальних принципів кадрової політики, визначення 

пріоритетних цілей;  

2) планування потреби у кадрах, формування структури і штату, 

призначення, створення резерву, переміщення кадрів;  

3) створення системи руху кадрової інформації;  

4) формування та розподіл коштів, забезпечення ефективної системи 

стимулювання праці;  

5) розробка та виконання програми розвитку кар'єри, профорієнтування і 

адаптація персоналу, планування професійної підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації;  

6) аналіз відповідальності кадрової політики і стратегії організації, 

виявлення проблем у кадровій роботі, оцінка роботи персоналу. 

Основними складовими кадрової політики є: політика набору, відбору і 

розстановки кадрів; політика профорієнтації, адаптації та підвищення 

кваліфікації кадрів; політика зайнятості; політика управління службовим 

зростанням; політика стимулювання; соціальна політика.  
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А її головними завданнями є: – своєчасне забезпечення органiзацiї 
перcоналом певної якоcтi i кiлькоcтi вiдповiдно до cтратегiї розвитку 
органiзацiї; – cтворення умов реалiзацiї, передбачених трудовим 
законодавcтвом прав та обов'язкiв громадян; формування i підтримка 
ефективної роботи пiдприємcтва; – кадрове планування, тобто визначення 
поточної або перcпективної потреби пiдприємcтва в перcоналi вiдповiдних 
профеciйно – квалiфiкацiйних категорiй; – розробка заходiв щодо залучення та 
вiдбору перcоналу; запобiгання плинноcтi кадрів i аналiз причин цього явища. 

На рівні концепційної кадрової політики задаються параметри професійно-
кваліфікаційної, статевовікової, рольової структури персоналу підприємства, 
які максимально відповідають його поточним і перспективним потребам. 
Результуючий тип кадрової політики підприємства уособлює її кінцевий, 
відтворений на практиці образ. Формування кадрової політики підприємства 
результуючого типу є інтерактивним процесом, що здійснюється спільно з 
різними акторами, які мають конфліктні інтереси.  

Це вимагає використання комплексного підходу в процесі трансформації 
сфери кадрової політики підприємства, у межах якого будуть враховані 
соціально-економічні, соціально-культурні та соціально-психологічні аспекти 
[4,с.94].  

До основних напрямів удосконалення кадрової політики підприємства 
відносимо:  

− кадрове планування, яке передбачає визначення якісної та кількісної 
потреби в персоналі;  

− організація підготовки та перепідготовки кадрів, забезпечення росту 
кваліфікації робітників, що потребує формування учбово-матеріальної бази, 
створення учбових комбінатів, курсів та центрів, шкіл по вивченню передових 
методів праці;  

− систематичне стимулювання, що дасть змогу виробити політику 
стимулювання праці і набір стимулів, цілеспрямованих на притягнення 
претендентів, що відповідають усім потрібним вимогам, а також сприяє 
утриманню вже зайнятих на підприємстві працівників;  
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− атестування основних робітників, спеціалістів та службовців, результати 

якого використовуються з мстою забезпечення відповідності кадрів до 

зростаючих вимог;  

− формування кадрового резерву, що полягає в ефективній підготовці 

майбутніх керівників. Кадровий резерв створюється з метою мінімізації терміну 

адаптації працівника на посаді, формування лояльності до організації, що є 

гарантією довгострокового й успішного співробітництва та поступової «зміни 

поколінь», завдяки чому зберігаються технології і корпоративна культура;  

− планування кар’єри працівників, що передбачає розвиток професійних 

здібностей людини, нагромадження її професійного та особистого досвіду 

тощо.  

Отже, ефективна кадрова політика повинна забезпечувати індивідуальний 

підхід до кожного працівника, тому кадрову службу треба постійно 

оптимізовувати і поліпшувати технології кадрової роботи, її технічного й 

інформаційного забезпечення. Вдало підібрана кадрова політика забезпечить 

стабільний колектив, раціональне використання персоналу, кваліфікованими 

фахівцями, ефективне використання ресурсів і часу та сприятливі умови праці.  

На сьогодні важливими проблемами, які потрібно вирішувати, для 

підприємств є плинність кадрів, система стимулювання і мотивації праці, 

кваліфікація кадрів, система соціальних відносин, організація праці, вміле 

розміщення персоналу, їх робочі місця і взаємозв’язки. Формуванню 

ефективної кадрової політики підприємства сприятиме реалізація таких заходів: 

своєчасне забезпечення підприємства персоналом певної якості та кількості 

відповідно до стратегії розвитку підприємства; запровадження ефективних 

заходів з професійного відбору кадрів і їх розстановки; удосконалення методів 

оцінювання персоналу та його розвиток; створення середовища, в якому кожен 

працівник зможе розвиватися, підвищувати свою самооцінку, бути 

повноцінним працівником і членом суспільства; ефективне використання 

персоналу та трудового потенціалу підприємства; підтримка ефективної роботи 

підприємства.  
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Отже, у сучасних умовах нестабільності на ринку праці для забезпечення 

ефективної роботи підприємства необхідно приділяти достатню увагу кадровій 

політиці, формуванню команди однодумців, що працюють на високий кінцевий 

результат – якісну роботу господарства, отримання прибутків та всебічний 

розвиток.  

На нашу думку, вдосконалення кадрової політики в контексті ефективного 

розвитку підприємств в сучасних умовах повинно проводитись комплексно за 

такими напрямами: професійне навчання працівників;  забезпечення конкурсної 

основи, об’єктивності, прозорості і гласності під час прийняття на роботу; 

удосконалення діяльності кадрових служб; формування ефективного 

мотиваційного механізму, спрямованого на виконання кількісних і якісних 

показників діяльності підприємств; упровадження традиційних і нетрадиційних 

форм і систем оплати праці, які повністю враховують результати праці як 

окремого працівника, так і підприємства в цілому; формування оптимального 

емоційно-психологічного мікроклімату в колективі; забезпечення використання 

здібностей і інтересів працівників, їх освітнього та професійного потенціалу 

для впровадження в діяльність підприємств. 

Список використаних джерел: 
        1. Борщ В.І., В.В. Белякова. Формування і реалізація кадрової політики на 

підприємствах України. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика 

управління. 2017. Вип. 3(37). С.175-185. 

        2. Грицай А. М. Теоретико-методичні засади формування кадрової 

політики підприємства. Науковий вісник Полтавського університету економіки 

і торгівлі. Серія "Економічні науки". 2014. № 1 (63). С. 148–155.  

        3. Миша В.П. Кадрова політика на підприємстві: проблеми і перспективи. 

Актуальні проблеми економіки. 2018 № 6. С. 165-176.  

        4. Соколовська В.В., Бабчинська О.І., Іванченко Г.В. Методи оцінки 

персоналу: роль та значення в управлінні. Агросвіт. 2019. № 20. С. 93–98. 

 



311 

УДК 658.5.012.7 
Олександр Ковальчук 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Метою статті є визначення ролі лідерства в управлінні персоналом на 

сучасних підприємствах. Стаття присвячена питанням влади та стилям 

управління персоналом на підприємствах. Приведені головні функції та 

прийоми лідера для досягнення поставлених цілей. У статті розкрито головні 

прийоми впливу на персонал, через які лідеру вдається досягти поставленої 

мети. 

Ключові слова: лідер, лідерство, система управління персоналом, керівництво 

сучасним підприємством, влада, вплив.  

Проблемам лідерства і його ефективного використання в менеджменті 
приділяється особлива увага. Теорії лідерства прагнуть з’ясувати, які 
характеристики лідерства виявляються найбільш ефективними та чому. 

Дослідники цієї проблеми справедливо підкреслюють, що для успішного 
виконання своїх функцій керівник-менеджер має бути обов’язково і лідером. 
Традиційне уявлення людей про лідерів зазвичай передбачає образ керівника – 
тобто людини, офіційно наділеної владою. Проте бути лідером – не завжди 
означає мати офіційну посаду, офіційне визнання і відповідний запис у 
трудовій книжці. 

У реальному житті лідерство потребує насамперед готовності виділятися і 
допомагати іншим людям досягати встановлених цілей. Але будь-яка дія в 
команді потребує участі не лише лідера, але й інших людей. Лідер не буде 
рухатися вперед, якщо ніхто не буде йти за ним. Здатність вести людей робить 
керівника особливим, робить його лідером. Але лідер є лише частиною 
команди, яка цілеспрямовано рухається до стратегічної мети підприємства. 
Здатність досягти цієї мети не самостійно, а в команді робить керівника 
особливим. 
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Питання значення лідерства в системі управління персоналом та 

підтримання змін вивчають такі науковці, як Джон Коттер, Пітер М. Сенге, 

Шарлотта Робертс, Арт Клейнер, Брайан Сміт, М. Лінскі, Р.А. Гайфец,                

П. Друкер та багато інших. Але, незважаючи на безліч наукових робіт, які 

торкаються даної проблематики, виявлені напрацювання у даному напрямі 

потребують систематизації та узагальнення.  

Теоретичні засади особливостей сучасних інструментів ролі лідерства в 

системі управління персоналом на підприємстві. 
Процес розвитку нових компетенцій персоналу підприємства потребує 

ефективного управління. Серед усіх чинників, які позитивно впливають на 

даний процес, провідну роль відіграє лідерство. Важливим елементом лідерства 

є особистість лідера, зокрема його спроможність згуртувати навколо себе 

колектив однодумців та скерувати його на досягнення високих результатів 

діяльності. Лідер – це авторитетна особистість, яка знає як досягнути успіху та 

якій група надає повне право приймати рішення у важливих для неї ситуаціях, 

визначати напрямки їх діяльності, регулювати та координувати відносини 

всередині колективу; якій підкорюються та яку наслідують усі члени групи.  

Саме лідер покликаний створити такі умови праці, які будуть спонукати 

працівників до розкриття та розширення меж їх інтелектуального потенціалу. 

Зокрема, лідер здійснює свій вплив на розвиток персоналу підприємства через 

формування та реалізацію ефективного когнітивного, емоційного та 

мотиваційного механізмів.  

Сучасне бізнес-середовище, яке постійно змінюється, висуває нові вимоги 

щодо професійної компетентності персоналу підприємства. Так, в умовах 

розвитку когнітивної економіки, основою якої є пізнавальна діяльність людини, 

виникає необхідність в опануванні персоналом нових компетенцій – 

когнітивних (ментальних). Когнітивні компетенції – це сукупність творчих, 

креативних, ініціативних, інноваційних тощо здібностей людини та навички її 

мислення (критичне, аналітичне, логічне тощо), які на практиці дають 

можливість швидко адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі.  
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Поняття лідерства в сучасній науці розглядають у різних контекстах, і його 

визначення зводяться до того, що влада – це техніка правильного використання 

персоналу. Лідерство припускає саморозвиток особистості, заснований на 

самопізнанні, самовизначенні, самоврядуванні, самовдосконаленні, подоланні 

стереотипів свідомості, самоконтролі і, як підсумок, самореалізації в обраній 

сфері діяльності [7]. 

Лідерство – це мистецтво керувати персоналом, своїм життям, свідомо 

робити свою кар’єру через самооцінку, самовизначення, саморозвиток. 

Трактування терміну «лідерство» зарубіжними науковцями подано у таблиці 1. 

Таким чином, феномен лідерства зарубіжні та вітчизняні вчені визначають 

як дію, процес, поведінку, сукупність особистісних рис, уміння переконувати, 

диференціацію ролей та як здатність створювати системи відносин. Відзначено, 

що у поведінковому вимірі лідерські компетентності – це прояв здатності 

створювати контекст, в якому інші працівники можуть розкрити свій потенціал 

задля служіння місії підприємства.  

Отже, основна мета лідерства полягає в тому, щоб: максимально 

використовувати можливості персоналу; свідомо керувати організацією (тобто 

самовизначатися); переборювати зовнішні обставини як на роботі, так і в 

особистому житті [4]. 

Таблиця 1 - Трактування терміну «лідерство» 
Трактування терміна «лідерство» Автор 

Здатність впливати на індивідиумів та групи людей так, щоб 
вони прагнули працювати задля досягнення цілей 

М.Мескон  

Вказувати напрямок діяльності та мотивувати інших у 
здійсненні їх ролей або задач для виконання цілей проекту 

IPMA  

Переконування інших працювати задля досягнення спільної 
мети 

Д. Гоулман  

Процес впливу на діяльність індивіда або групи, спрямований 
на досягнення мети в даній ситуації 

П.Херсі, 
К. Бланшард  

Взаємний процес мобілізації осіб з певними мотивами і 
цінностями, які мають різноманітні економічні, політичні та інші 
ресурси, з метою реалізації власних чи взаємних цілей лідерів і 
послідовників в контексті конкуренції та конфлікту 

Дж. Бернс 
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    Продовження таблиці 1 
Міжособистісний процес в соціальних групах, через який деякі 

учасники допомагають і направляють групу до виконання 
групових цілей 

Д. Сегал  

Процес впливу лідера та послідовників задля досягнення 
командної, організаційної або суспільної цілі 

І. Холандер  

Відносини впливу між лідерами та послідовниками, мета яких 
здійснення реальних змін задля досягнення взаємних цілей 

Дж. Рост  

Діяльність або сукупність видів діяльності лідера та 
послідовників, що спостерігається в групі, організації або 
установі, які добровільно визначили спільні цілі та працюють 
разом задля їх досягнення 

К. Кларк, М. Кларк  

 

Лідерство – це життєво необхідний, але досить важкий процес, тому 

необхідно бути готовим до самовдосконалення. Необхідний серйозний підхід 

до розроблення своєї особистої програми. Розробляти програму 

самоменеджменту необхідно з урахуванням тих питань, які доводиться 

вирішувати в процесі професійної діяльності. Під час вибору програми слід 

враховувати зміни, що відбуваються в житті суспільства – в економіці, 

соціальній політиці держави, в науці, в сучасних методах управління 

навчанням, комунікаціями, спілкуванням тощо. тощо Необхідно врахувати 

аспекти практичної реалізації набутих знань. Особливе значення має 

необхідність вчитися планувати ресурси [9]. 

Лідерство покликане забезпечити раціональне використання управління 

персоналом, а саме: або наявний час вжити для плідної й успішної діяльності 

(максимальний критерій); або досягти поставлених цілей з якомога меншою 

витратою часу (мінімальний критерій).  

Сучасна система менеджменту, домінантою якої є інтелектуалізація 

прийняття рішень та орієнтування організації виключно на досягнення успіху, 

ставить нові вимоги до керівництва, принципів і форм впливу на персонал, та 

загалом змінює його контекст. Керівник має стати лідером. Новітні підходи до 

лідерства визначають його як вищу ступінь якісного управління, основним 

змістом якого є формування сприятливого середовища діяльності, що 

забезпечує якісний результат роботи.  
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На думку багатьох зарубіжних та вітчизняних дослідників більшість правил 
та принципів ефективного лідерства та управління, що домінували у минулому, 
сьогодні вже не працюють, або ж не дають високих результатів. Це 
пов`язується з динамічними змінами як в системі організації діяльності, так і в 
системі управління. Окрім того, на результативність управління суттєвий вплив 
здійснюють: глобалізаційні процеси; зменшення вертикальних та збільшення 
горизонтальних зв`язків; зміна характеру роботи за більшістю професій; 
віртуалізація середовища діяльності; діджіталізація процесів, швидкість 
технологічних змін тощо.  

Все це змінює сутність управлінської праці, а отже змінює і ті вимоги, що 
пред`являються до особистості та діяльності лідера. Лідери мають адаптуватися 
до нових викликів і змін. Основним акцентом лідерства в сучасних умовах має 
стати принцип «бути провідником ефективних змін та новацій. За висновками 
науковців, «тому, хто не налаштований на зміни, важко бути ефективним 
лідером. Сучасне суспільство не дає можливості вибирати між спокоєм та 
змінами. Останні є неминучими, і ступінь їх впливу посилюється з кожним 
днем» [1].  

З розвитком цифрових технологій, креативної економіки, змінюються 
вимоги до лідерства, головними з яких стають: «уміння вирішувати складні 
завдання (Complex Problem Solving); уміння критично мислити; висока 
компетентність; здатність до взаємодії і комунікації; навички творчого підходу 
до справи; уміння вести перемовини; когнітивна гнучкість тощо» [4].  

Окрім того, підвищуються вимоги щодо якостей лідера управляти людьми, 
якими мають стати: відкритість, гнучкість, пошук нових можливостей, вміння 
надихати, заохочувати, довіряти; управляти емоційним інтелектом; створювати 
умови для індивідуального розвитку та ініціативності; захоплювати людей 
власним прикладом; залучати працівників до прийняття рішень. 

Це важливо з огляду на оцінку ролі правильно вибудуваних систем 
управління, 95% проблем в організації виникає від неправильно прийнятих 
рішень і неефективної системи управління. Загалом, вважаємо, що домінантним 
підходом в лідерстві має стати орієнтація не стільки на нове, як на актуальне і 
важливе у кожній конкретній ситуації.  
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Модель лідера нового покоління повинна складатися: 

1. Радикальна відвертість. 

2. Неупереджений фідбек . 

3. Ефективна взаємодія та збалансування інтересів групи.  

4. Управління емоційним інтелектом.  

5. Ризикоорієнтоване мислення.  

6. Етичність та приклад для наслідування.  

7. Здоровий спосіб життя. 

Особливої уваги в формуванні нової моделі лідерства заслуговує такий її 

компонент, як управління емоційним інтелектом. На сьогодні він вважається 

однією з найважливіших ознак ефективного лідерства. Високий та розвинений 

рівень емоційного інтелекту дозволяє лідеру:  

1) відслідковувати та усвідомлювати власні емоції, контролювати поведінку 

( у деяких ситуаціях краще взяти паузу у прийнятті рішення, аніж потім 

виправляти наслідки необдуманої поведінки або безпідставного звинувачення); 

2) управляти власними емоціями та спрямовувати їх на творення і 

підвищення ефективності роботи (уміти рефлексувати, розуміти як позитивні, 

так і негативні наслідки прийнятих рішень) ;  

3) налаштовуватися на емоції членів команди ( розуміти, що вони говорять, 

відчувають, думають, хочуть );  

4) управляти взаємовідносинами в колективі. Загалом, в стратегічному 

управлінському аспекті в керівництві організацією лідерською ознакою є 

вирішення дилеми лідерства в пріоритетному застосуванні того чи іншого 

управлінського інструментарію у кожній конкретній ситуації, забезпечення 

балансу автономного прийняття управлінських рішень та консенсусу, уміння 

вибудовувати ефективні комунікації та створювати сприятливі умови для 

прояву творчого підходу у здійсненні спільної діяльності, зорієнтованої на 

досягнення потрібного результату та успіху.  

Лідерські якості керівника як захисника інтересів членів колективу 

вимагають від нього вмілого поєднання у своїй роботі власних і колективних 
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інтересів. Він повинен турбуватися про те, щоб не було простоїв через 

неефективну організацію праці, щоб робота була справедливо розподілена між 

працівниками. Сьогодні сучасні підприємства прагнуть максимально 

реалізувати свій бізнес-потенціал, але ефективно керувати системою, що 

орієнтована на досягнення високих показників, може тільки керівник-лідер. 

Список використаних джерел:  
1. Бабчинська О.І. Інструменти формування системи розвитку персоналу 

інноваційно-активного підприємства. Вісник Хмельницького національного 

університету. Економічні науки. 2021. № 3. С. 169–173 

2. Іцхак Кальдерон Адізес. Командне лідерство: як порозумітися з 

будьяким менеджером. К.: Наш фомат.2018.304с  

3. Крейг Нік. Лідерство починається з призначення. К.:2019. 240с  

4. Попович Т.М., Галько Л.Р. Новітні технології управління організацією 

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю «Актуальні проблеми менеджменту в умовах 

інноваційного розвитку економіки» 15 травня 2020р. року. Тернопіль, 2020. Ч.1. 

С.151-154).  

5. Рай Мандіп. Компас цінностей. Уроки 101 країни про цілі, лідерство і 

життя. К.: Yakaboo Publishing. 2021. 368с.  

6. Романовський О.Г., Гура Т.В., Книш А.Є., Бондаренко В.В. Теорія і 

практика формування лідера: навчальний посібник.. Харків, 2017.100с. 

 

УДК 658.821(045) 
Василь Кондрацький                 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 
У статті розглянуто методологічні та теоретичні засади управління 

конкурентоспроможністю підприємства, а також визначено умови 

забезпечення конкурентоздатності сучасних підприємств. 



318 

Ключові слова: підприємство, конкурентоспроможність, управління, 
конкурентні переваги, управління конкурентоспроможністю. 

В сучасних  складних динамічних умовах зовнішнього середовища 
залишаються конкурентоспроможними лише ті підприємства, які розвивають 
внутрішні ресурси і використовують власні можливості в якості джерел 
формування конкурентних переваг на ринку. Саме тому головною метою 
діяльності сучасних підприємств в умовах підвищення конкурентної боротьби 
виступає підвищення конкурентоспроможності підприємства з обов’язковим 
збереженням його стійких позицій на ринку.  

В сучасний період господарювання підприємств конкуренція є важливим 
сегментом економічної теорії. Оцінювання економічного потенціалу 
підприємства має на меті визначення того об’єму економічних ресурсів, якими 
підприємство розпоряджається та які можуть бути реалізовані самим 
підприємством при умові їх повного та ефективного використання.   

В економічній теорії конкуренцію  визначають як конкурентну боротьбу за 
наявних ринкових умов за ринки збуту та вдосконалення умов діяльності 
підприємства, купівлі та реалізації товарів з метою одержання максимального 
прибутку. Саме тому виникає об’єктивна необхідність щодо створення такого 
механізму управління конкурентоспроможністю підприємства, який 
передбачатиме використання потужних засобів підвищення його 
конкурентоспроможності  [10, с. 116]. 

Конкурентоспроможність підприємства визначають як відносну 
можливість підприємства забезпечувати здійснення ефективної та прибуткової 
діяльності, використовуючи наявні ресурси та ринкові можливості, 
ґрунтуючись на реальних та потенційних можливостях стосовно задоволення 
швидко змінних і зростаючих вимог клієнтів у порівнянні з підприємствами-
конкурентами на певному ринку [1, с. 45]. 

Методологічними засадами управління конкурентоспроможністю 
підприємства є концептуальні основи сучасної економічної і управлінської 
теорії. Здійснений нами аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що 
погляди науковців стосовно сутності поняття «конкурентоспроможність»  є 
різними. 
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Визначення «конкурентоспроможність», що надається А. О. Касич, є 

недосконалим, тому що не враховує, що підприємства ведуть конкурентну 

боротьбу між собою на певних ринках у певний проміжок часу. Перевагою 

погляду А. О. Касич є те, що він наголошує на ефективності господарської 

діяльності підприємства як визначальному аспекті його 

конкурентоспроможності [7, с. 66]. 

Трактування поняття «конкурентоспроможність», що наводить В.І. 

Гуменник, також є недосконалим, тому що дослідниця зводить 

конкурентоспроможність лише до виробництва конкурентоспроможної 

продукції, тим самим урівнюючи ці два поняття [5, с. 39]. 

Схожі «недоліки» присутні і у визначеннях О. П. Радченко та А. С. 

Вигоняйло, однак на відміну від В.І. Гуменник, вони визнають, що 

конкурентоспроможність досягається у певний період часу на конкретних 

ринках [8]. 

Багато науковців пропонують ототожнювати поняття 

«конкурентоспроможність товару» та «конкурентоспроможність 

підприємства». Ми вважаємо, що таке бачення є неправильним, оскільки клієнт 

не завжди володіє інформацією, якому виробнику належить товар, а якщо і 

знає, – то не завжди володіє достовірною і повною інформацією стосовно 

виробника. По результатам аналізу праць науковців ми можемо констатувати, 

що в загальному значенні більшість науковців розуміють 

конкурентоспроможність як можливість ефективно функціонувати, а також 

здійснювати господарську діяльність в умовах сучасного динамічного 

конкурентного середовища. 

Процеси формування конкурентоспроможності підприємства можуть 
змінюватися  залежно від ринкової позиції підприємства на певний період часу. 
Ефект синергії забезпечує при цьому спільна дія складових конкурентного 
потенціалу. Синергетичний ефект забезпечується методом взаємодії декількох 
окремих елементів, загальний ефект яких перевищує вплив кожного окремого 
елемента, що забезпечує підвищення дії якісних показників без збільшення 
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кількісних. Підвищення ролі конкуренції в сучасний період пояснюється 
появою, а також та швидким розвитком підприємств будь-яких форм власності. 
З однієї сторони, спостерігається підвищення пропозиції,  з іншої – знижується 
платоспроможність попиту, у зв’язку з цим і відбувається посилення  
конкуренції на ринку.   

Формування та утримання конкурентних позицій підприємства на ринку є 
досить складним та динамічним процесом. Зазначений процес потребує  
постійного опрацювання і прийняття ефективних управлінських рішень, 
спрямованих на створення конкурентних переваг. Оскільки поняття 
конкурентоздатності є відносним, то кожне управлінське рішення  матиме 
прямий вплив на дії і  управлінські рішення конкурентів. Тому факт 
усвідомлення управлінським персоналом підприємства необхідності повного 
використання власного потенціалу та наявності прямого впливу факторів 
зовнішнього середовища є дуже важливим, оскільки підприємство є 
конкурентоздатним лише тоді, коли воно має певні переваги над 
підприємствами-конкурентами.  

Види управлінської діяльності, які формують методи  управлінського 
впливу на конкурентоздатність підприємства, становлять функції управління 
конкурентоздатністю підприємства. Функції управління 
конкурентоспроможністю підприємства містять такі види управлінської 
діяльності, у результаті яких формуються засоби управлінського впливу на 
конкурентоздатність підприємства [4, с. 253]. 

Реалізація функцій управління конкурентоздатністю підприємств 
відбувається поетапно, а саме: планується діяльність у сфері забезпечення; 
забезпечується мотивація працівників, що здійснюють процеси забезпечення; 
здійснюється контроль і коригування механізму забезпечення 
конкурентоздатності. 

Такі науковці сучасного періоду, як І.З. Должанський та Т.О. Загорна 
визначають чотири рівні конкурентоздатності підприємств [6, с. 142]. 

Перший рівень характеризується нейтральною організацією управління.  
При цьому дії управлінського персоналу зводяться лише до реалізації наявного 
потенціалу.  
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На другому рівні застосовується лише наявний потенціал підприємства, 

який спрямований реалізацію продукції у відповідності до правил, які 

встановлені конкурентами підприємства. Управлінський склад при цьому не 

використовує резервів свого потенційного розвитку, що забезпечило б 

підприємству досягнення і утримання на ринку конкурентних переваг.  

На третьому рівні підприємства відхиляється від загальних стандартів і 

намагаються випереджати певні стандарти. З боку керівництва починається 

активізація процесів управління, що сприяє їх розвитку та вдосконаленню. 

На четвертому рівні підприємство спроможне випереджати потенціал 

конкурентів лише у тому випадку, коли перевага у конкурентній боротьбі стає 

не лише прерогативою управління. 

Стандартними умовами забезпечення конкурентоздатності підприємства є: 

- використання наукових підходів до управління 

конкурентоспроможністю; 

- забезпечення сучасного розвитку технологій управління; 

- використання новітніх методів дослідження; 

- розгляд взаємозв’язку функцій управління підприємством з будь-яким 

процесом життєдіяльності підприємства; 

- розробка ряду заходів стосовно формування конкурентоздатності 

підприємства [9, с. 70]. 

Таким чином, задля реалізації ефективного управління 

конкурентоздатністю підприємства потрібно чітко визначити, на якому рівні 

знаходиться розвиток функціональних сфер діяльності підприємства. 

Визначення рівня розвитку функціональних сфер і буде визначати рівень 

конкурентоздатності підприємства.  

Теперішні умови зовнішнього середовища, наслідком яких є перерозподіл 

пріоритетів у конкурентній боротьбі, є поштовхом до пошуку нових 

конкурентних переваг, які, відповідають як вимогам конкурентного 

середовища, так і особливостям розвитку системи управління підприємством.  



322 

Дослідження та аналіз теоретичних аспектів управління 

конкурентоздатністю підприємства дає нам можливість виокремити їх очевидні 

протиріччя: з однієї сторони, - намагання сформувати методологію побудови 

стратегії конкуренції, що базується на засадах інтелектуального лідерства, а з 

іншої сторони – розробка механізму успішної поведінки у конкурентному 

середовищі [2, с. 98]. 

В цілому управління конкурентоздатністю підприємства виступає як 

цілеспрямований вплив на умови та чинники, що формують 

конкурентоздатність підприємства в  конкурентному середовищі. 

Проте, створення нової парадигми управління конкурентоздатністю має 

ґрунтуватися на пріоритетах, сформованих на базі теоретичних напрацювань, 

тобто: 

1. Формування принципово нового стратегічного мислення, яке не повинно 

зводитись до стратегічного планування. 

2. Сприйняття чинника часу як пріоритетного в конкурентній боротьбі. 

3. Сприйняття управління конкурентоздатністю в якості інноваційного 

процесу. 

4. Врахування глобальної тенденції до інтелектуалізації економіки. 

Ефективність стратегії конкуренції залежить від ступеню використання 

інтелектуальних технологій. 

5. Сприйняття підприємства в якості організації, що самонавчається та 

самовдосконалюється: з’являється єдність по типу «керівник – підлеглий 

управлінський працівник».  

6. Спрямування на перехід від ієрархічної до мережевої моделі управління. 

Перспективна модель управління конкурентоздатністю підприємства враховує 

процеси поширення докорінно новітніх форм організаційних утворень, а також 

форм конкуренції [1, с. 74]. 

Управління конкурентоздатністю підприємства, що відбувається на основі 
системного підходу, передбачає визначення конкурентоздатності як сукупність 
окремих сегментів зовнішнього та внутрішнього оточення підприємства, які у 
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процесі свого симбіозу утворюють комплекс взаємозв’язків, які прямо або 
опосередковано здійснюють вплив на функціонування підприємства. 
Зазначений підхід до управління конкурентоздатністю містить такі два 
компоненти: внутрішню структуру та зовнішнє середовище. 

На всіх етапах здійснення діяльності підприємством саме взаємозалежність 
функцій управління визначає процесний підхід стосовно управління його 
конкурентоздатністю. Процесний підхід має на меті забезпечення і реалізацію 
таких функцій управління, які реалізуються через встановлення цілей, 
планування діяльності і чітку організацію запланованих дій, мотивацію 
персоналу, а також методом здійснення контролю за наведеними процесами з 
метою забезпечення функціонування підприємства на перспективу.  

Ситуаційний підхід стосовно управління конкурентоздатністю 
підприємства має на меті варіативність шляхів досягнення поставлених цілей, 
що пояснюється динамічністю змін внутрішнього та зовнішнього середовища 
підприємства. Вказаний підхід передбачає наявність декількох варіантів 
розвитку подій, що забезпечить  використання принципів гнучкості і 
адаптивності в процесі управління конкурентоздатністю підприємства. 
Теоретичні дослідження і практика успішного господарювання підприємства 
підтверджують, що досягнення ефективної діяльності в сучасному жорсткому 
ринковому середовищі можливе лише за умови створення та запровадження 
моделі управління конкурентоздатністю підприємства, ґрунтуючись на 
інноваційних аспектах [3, с. 27]. 

Таким чином, можемо підсумувати, що управління 
конкурентоспроможністю підприємства є всебічним і комплексним 
відображення наявних та майбутніх можливостей підприємства, які можуть 
бути максимально використані в господарській діяльності. 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 
У стaттi прoaнaлiзoвaнi тeoрeтичнi зaсaди дoслiджeння пoняття 
«стрaтeгiчнe упрaвлiння» пiдприємствoм тa здiйснeнo oгляд eкoнoмiчнoї 
лiтeрaтури з питaнь сутнoстi визнaчeння «кoнкурeнтoспрoмoжнiсть 
пiдприємствa». Прoaнaлiзoвaнo oснoвнi пiдхoди щoдo упрaвлiння 
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кoнкурeнтoспрoмoжнiстю пiдприємств. Oбґрунтoвaнo нeoбхiднiсть 
викoристaння принципiв стрaтeгiчнoгo упрaвлiння для зaбeзпeчeння 
пiдвищeння кoнкурeнтoспрoмoжнoстi організації на ринку. 
Ключові слова: стрaтeгiчнe упрaвлiння, кoнкурeнцiя, конкурентна політика, 

кoнкурeнтoспрoмoжнiсть, систeмa упрaвлiння кoнкурeнтoспрoмoжнiстю,  

В умoвaх iнтeгрaцiї вiтчизнянoї eкoнoмiки в мiжнaрoдний eкoнoмiчний 

прoстiр прioритeтнe знaчeння нaбувaє здaтнiсть пiдприємствa прoвoдити 

дoскoнaлу кoнкурeнтну пoлiтику тa зумoвили нeoбхiднiсть пoшуку 

пiдприємствaми iнструмeнтiв aктивiзaцiї рoзвитку, якi зaбeзпeчують їм висoкий 

рiвeнь кoнкурeнтoспрoмoжнoстi. Oдним з тaких iнструмeнтiв ввaжaється 

стрaтeгiчнe упрaвлiння, aджe успiшнe i стiйкe функцioнувaння пiдприємствa 

визнaчaється кoнкурeнтнoю пoзицiєю нa ринку.  

Кoнкурeнтoспрoмoжнiсть пiдприємствa пeрeдбaчaє йoгo мoжливiсть 

збeрiгaти aбo рoзширювaти кoнкурeнтнi пoзицiї нa ринку тa впливaти нa 

ринкoву ситуaцiю чeрeз прoпoзицiю якiсних пoслуг чи прoдукцiї, 

зaдoвoльняючи спeцифiчнi вимоги спoживaчiв i зaбeзпeчуючи eфeктивнiсть 

свoгo функцioнувaння. 

Вaгoмий внeсoк у дoслiджeння кoнкурeнцiї й рoзрoбку мeтoдoлoгiчних 

пiдхoдiв щoдo упрaвлiння кoнкурeнтними пeрeвaгaми зрoбили, як зaкoрдoннi 

фахівці: М. Пoртeр, I. Aнсoфф, Ф. Кoтллeр, A. Тoмпсoн, Г. Aзoєв, A. Грaдoв,              

Н. Мoйсeeвa, Н. Симeoнoвa, Р. Фaтхутдiнoв, A. Юдaнoв, A. Рoмaнoв,                 

A. Брeвнoв, тaк i вiтчизнянi вчeнi: E. Aзoрян, I. Рeшeтникoвa, В. Гeрaсимчук,   

A. Вoрoнкoвa, Ю. Ярoшeнкo, O. Кoстусєв,  O. Шнипкo тa iн. Прoтe, є  низкa 

прoблeмних aспeктiв упрaвлiння кoнкурeнтoспрoмoжнiстю пiдприємствa, якi 

пoтрeбують пoдaльшoгo вивчення та аналізу. 

Мeтoю дaнoї стaттi є визнaчeння oснoвних aспeктiв стрaтeгiчнoгo 

упрaвлiння кoнкурeнтoспрoмoжністю пiдприємств в сучaсних умoвaх. 

Стрaтeгiчнe упрaвлiння – цe прoцeс упрaвлiння з мeтoю дoсягнeння мiсiї 

oргaнiзaцiї зa дoпoмoгoю упрaвлiння взaємoдiєю фiрми з її oтoчeнням (Дж. 

Хiттeнс). Стрaтeгiчнe упрaвлiння – нaбiр рiшeнь тa дiй щoдo фoрмувaння тa 
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викoнaння стрaтeгiї, рoзрoблeних для дoсягнeння цiлeй дiяльнoстi фiрми (Дж. 

Пiрo тa Р. Рoбeртсoн). Стрaтeгiчнe упрaвлiння – цe прoцeс визнaчeння тa 

встaнoвлeння зв’язку фiрми з її oтoчeнням, який склaдaється з рeaлiзaцiї 

вибрaних цiлeй тa в прaгнeннi дoсягти бaжaнoгo стaну взaємoвiднoсин з 

oтoчeнням зa дoпoмoгoю рoзпoдiлу рeсурсiв, дoзвoляє eфeктивнo тa  

рeзультaтивнo дiяти oргaнiзaцiї тa її пiдрoздiлaм (Д. Шeндeл тa К. Хaттeн). 

Стрaтeгiчнe упрaвлiння являє сoбoю прoцeс, зa дoпoмoгoю якoгo мeнeджeри 

здiйснюють дoвгoстрoкoвe кeрiвництвo oргaнiзaцiєю, визнaчaють спeцифiчнi 

цiлi дiяльнoстi, рoзрoблюють стрaтeгiї для дoсягнeння цих цiлeй, врaхoвуючи 

вci рeлeвaнтнi (нaйсуттєвiшi зoвнiшнi тa внутрiшнi умoви, a тaкoж 

зaбeзпeчують викoнaння рoзрoблeних вiдпoвiдних плaнiв, якi пoстiйнo 

рoзвивaються i змiнюються [2, с. 76]. 

Стрaтeгiчнe упрaвлiння – бaгaтoплaнoвий, фoрмaльнo-пoвeдiнкoвий 

упрaвлiнський прoцeс, який дoпoмaгaє фoрмулювaти тa викoнувaти eфeктивнi 

стрaтeгiї, щo сприяють бaлaнсувaнню вiднoсин мiж oргaнiзaцiєю, включaючи її 

oкрeмi чaстини, тa зoвнiшнiм сeрeдoвищeм, a тaкoж дoсягнeнню встaнoвлeних 

цiлeй [3, с. 116].  

Узaгaльнюючи пeрeрaхoвaнe, мoжнa зрoбити виснoвoк щo стрaтeгiчнe 

упрaвлiння цe прoцeс визнaчeння тa дoсягнeння пoстaвлeних цiлeй зa 

дoпoмoгoю пoстiйнoгo бaлaнсувaння мiж пoтрeбaми тa мoжливoстями 

oргaнiзaцiї тa oтoчуючoгo сeрeдoвищa. 

Прoблeмa вимiру стрaтeгiчних мoжливoстeй пiдприємствa – дoсить 

вaжливa, як у тeoрeтичнoму, тaк i в прaктичнoму плaнi. Знaння пoтeнцiaлу 

oкрeмoгo пiдприємств нaдaє мoжливiсть визнaчити сумaрний пoтeнцiaл гaлузi й 

нaцioнaльнoгo гoспoдaрствa, ствoрює oснoву для пoстaнoвки, вибoру й 

oбґрунтувaння дoвгoстрoкoвих цiлeй рoзвитку. Спiввiднeсeння вeличини 

пoтeнцiaлу з кiнцeвими рeзультaтaми функцioнувaння будь-якoї гoспoдaрськoї 

систeми дaє кoмплeкснe уявлeння прo eфeктивнiсть її функцioнувaння, тoбтo 

ступiнь рeaлiзaцiї пoтeнцiaлу. Цe ствoрює пiдстaви для визнaчeння нaпрямiв 

структуризaцiї пoтeнцiaлу – oптимiзaцiї йoгo структури.  
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Oцiнювaння стрaтeгiчних мoжливoстeй пiдприємствa як йoгo пoтeнцiaлу й 

oкрeмих йoгo eлeмeнтiв дoзвoляє усувaти прoтирiччя при рiзнoприскoрeнoму 

aбo рiзнoспрямoвaнoму русi склaдoвих йoгo eлeмeнтiв, пeвнoю мiрoю 

упрaвляти хaрaктeристикaми пoтeнцiaлу [3, с. 115]. 

В свoю чeргу, кoнкурeнтoспрoмoжнiсть являє сoбoю нaйвaжливiшу 

iнeгрaльну хaрaктeристику, якa нeoбхiднa для aнaлiзу eкoнoмiчнoї ситуaцiї як 

нa ринку тoвaрiв, тaк i нa ринку пoслуг. Для дoсягнeння пiдприємствoм 

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi нeoбхiднo, пeрш зa всe, мoдeрнiзувaти упрaвлiння 

гoспoдaрськими прoцeсaми зa умoви чiткoгo визнaчeння мeти йoгo дiяльнoстi. 

Oснoвним при цьoму зaвжди мaє бути вмiння визнaчaти тa швидкo i eфeктивнo 

викoристoвувaти свoї пeрeвaги в кoнкурeнтнiй бoрoтьбi. Нeoбхiднo нaпрaвляти 

мaксимум зусиль нa рoзвитoк тaких якoстeй пiдприємствa, якi дужe вигiднo 

вiдрiзняють йoгo вiд пoтeнцiйних i рeaльних кoнкурeнтiв [1, с. 35]. 

Кoнкурeнтoспрoмoжнiсть пoкaзує, якoю мiрoю фiрмa eфeктивнa пo 

вiднoшeнню дo свoїх кoнкурeнтiв, пoсeрeдникiв тa спoживaчiв. Прoдуктивнiсть 

пiдприємствa пoв'язaнa з якiстю вирoбiв, щo випускaються, зaйнятoю чaсткoю 

ринку тa прибуткoвiстю; eфeктивнiсть - зi швидкiстю вiдпoвiднoї рeaкцiї i 

eкoнoмiєю витрaт. I eфeктивнiсть, i прoдуктивнiсть, в кiнцeвoму рaхунку, 

зaлeжaть вiд кoнкурeнтнoї рaцioнaльнoстi фiрми, тoбтo, сили її змaгaльнoгo 

духу тa вмiння приймaти рiшeння 5, с. 74. 

Для фoрмувaння тeoрeтичних oснoв  кoнкурeнтoспрoмoжнoстi   

пiдприємств в умoвaх ринкoвoї eкoнoмiки нeoбхiднi: рeтeльний aнaлiз iснуючих 

тoчoк зoру; критичнe oсмислeння iснуючих у свiтi пiдхoдiв дo 

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi. 

Упрaвлiння кoнкурeнтoспрoмoжнiстю пiдприємствa - цe сукупнiсть 

зaхoдiв, якi спрямoвaнi нa систeмaтичнe вдoскoнaлeння вирoбу, пoстiйний 

пoшук нoвих кaнaлiв збуту, нoвих груп пoкупцiв, пoлiпшeння сeрвiсу, рeклaми.  

Знaчeння стрaтeгiчнoї пoвeдiнки, якa дoзвoляє пiдприємствa вижити в 
жoрстoкiй кoнкурeнцiї в дoвгoстрoкoвiй пeрспeктивi, нeмaє нiяких сумнiвiв. Всi 
пiдприємствa у швидкoзмiннiй ситуaцiї, пoвиннi нe тiльки зoсeрeдитися нa 
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внутрiшньoму стaнi, a й рoзрoбити дoвгoстрoкoву стрaтeгiю, якa дoзвoлилa б їм 
рeaгувaти нa змiни зoвнiшньoгo сeрeдoвищa. Рaнiш пiдприємствa мoгли 
успiшнo дiяти, зoсeрeджуючись гoлoвним чинoм нa пoтoчнiй рoбoтi i 
внутрiшнiх прoблeмaх, пoв'язaних з пiдвищeнням eфeктивнoстi викoристaннi 
влaсних рeсурсiв.  

Тeпeр вaжливим стaє тaкe упрaвлiння, якe дoпoмoглo б пiдприємству 
пристoсувaтися дo змiн зoвнiшньoгo сeрeдoвищa. Прискoрeння змiн, пoявa 
нoвих вимoг тa змiнa пoзицiй спoживaчa тoвaрiв, зрoстaння кoнкурeнцiї зa 
рeсурси, iнтeрнaцioнaлiзaцiя бiзнeсу тa пoявa нoвих мoжливoстeй для рoзвитку, 
рoзвитoк iнфoрмaцiйних систeм привeли дo збiльшeння рoлi i знaчeння 
стрaтeгiчнoгo упрaвлiння. 

Мeхaнiзм стрaтeгiчнoгo упрaвлiння кoнкурeнтoспрoмoжнiстю 
пiдприємствa будe нaйбiльш eфeктивнiшим у тoму випaдку, кoли вiн пoсилює 
мoтивaцiю дiяльнoстi людeй. При тaкoму мeхaнiзмi узгoджeнiсть iнтeрeсiв 
взaємoдiючих стoрiн дoсягaється вибoрoм мeтoдiв i рeсурсiв упрaвлiння 
вiдпoвiднo дo прирoди фaктoрiв упрaвлiння, нa якi здiйснюється вплив. При 
нeузгoджeнoстi iнтeрeсiв нeмoжливe здiйснeння eфeктивнoгo впливу нa 
внутрiшнi тa зoвнiшнi фaктoри i дoсягнeння пoстaвлeнoї мeти. Мeхaнiзм 
упрaвлiння кoнкурeнтoспрoмoжнiстю є склaднoю кaтeгoрiєю упрaвлiння. Вiн 
являє сoбoю сукупнiсть зaхoдiв, якi спрямoвaнi нa дoсягнeння пoстaвлeних 
цiлeй. 

Мeтoдoлoгiєю упрaвлiння кoнкурeнтoспрoмoжнiстю пiдприємствa є 
кoнцeптуaльнi пoлoжeння сучaснoї eкoнoмiчнoї тa упрaвлiнськoї тeoрiї, зoкрeмa 
- ключoвi пoлoжeння тeoрiї ринку, тeoрiї кoнкурeнцiї тa кoнкурeнтних пeрeвaг, 
кoнцeпцiї стрaтeгiчнoгo упрaвлiння, a тaкoж бaзoвi принципи тa приклaднi 
iнструмeнти, якi булo нaпрaцьoвaнo в рaмкaх сучaсних упрaвлiнських пiдхoдiв. 

Нa прaктицi пiдприємствo мoжe oднoчaснo рeaлiзувaти дeкiлькa стрaтeгiй. 
Вибiр стрaтeгiї фiрми здiйснюється кeрiвництвoм 
нa oснoвi aнaлiзу ключoвиx фaктoрiв, якi xaрaктeризують рiвeнь 
пoкaзникiв oпeрaцiйнoї, фiнaнсoвoї дiяльнoстi пiдприємствa, з 
урaxувaнням рeзультaтiв aнaлiзу пoртфeля нaпрямiв дiяльнoстi, a 

тaкoж xaрaктeру i сутнoстi рeaлiзoвaниx стрaтeгiй 6, с. 35. 
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Фoрмувaння стрaтeгiї eфeктивнoгo упрaвлiння стрaтeгiчнoю 

кoнкурeнтoспрoмoжнiстю пiдприємств ґрунтується нa принципax систeмнoгo 

пiдxoду, a тaкoж мiждисциплiнaрнoї мeтoдoлoгiї дoслiджeння пiдприємств усix 

фoрм влaснoстi. Дaний пiдxiд мaє тaкi пeрeвaги: 

- ствoрeння пeрeдумoв для пiдвищeння стрaтeгiчнoї 

кoнкурeнтoспрooжнoстi пiдприємствa чeрeз iнiцiaцiю рeaльниx i 

цiлeспрямoвaниx iннoвaцiйниx змiн її упрaвлiння; 

- фoрмувaння i прoгнoзувaння кiлькiсниx знaчeнь ключoвиx iндикaтoрiв, 

якi дoзвoляють здiйснити мoнiтoринг рeaлiзaцiї стрaтeгiї; 

- прoвeдeння змiн, спрямованих нa пiдвищeння eфeктивнoстi 

aдмiнiстрaтивнoгo упрaвлiння, a, oтжe, пiдвищeння вiрoгiднoстi успixу 

рeaлiзaцiї стрaтeгiї; 

- викoристaння дoскoнaлiшиx мeтoдiв aнaлiзу кoнкурeнтниx пeрeвaг 

пiдприємствa; 

- збaлaнсoвaнiсть стрaтeгiї eфeктивнoгo упрaвлiння рoзвиткoм стрaтeгiчнoї 

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пiдприємствa 4, с. 354. 

Методикa оцiнки конкурентоспроможностi пiдприємствa може бути 

виконaнa зa тaкими етaпaми. 

I етaп - визнaчення колa пiдприємств-конкурентiв. Як вже зaзнaчaлося 

вище, конкурентоспроможнiсть пiдприємствa є покaзником порiвняльним, вонa 

може бути оцiненa тiльки шляхом порiвняння умов, ресурсiв тa результaтiв 

дiяльностi конкретного пiдприємствa з певною групою пiдприємств, якi 

визнaченi його конкурентaми. 

Формувaння групи підприємств-конкурентiв є дуже вaжливим етaпом 

роботи, оскiльки пiдприємство може бути конкурентоздaтним в межaх певного 

сегменту ринку, a в межaх iншого може бути не конкурентоздaтним. 

Пiдприємствa, що визнaчaються конкурентaми, повиннi вiдповiдaти 

нaступним ознaкaм: 

- функціонувати на єдиному регiонaльному ринку дiяльностi aбо певному 

сегменті дiяльностi, визнaченому в межaх мiстa, рaйону aбо облaстi; 



330 

- мати аналогічну асортиментну структуру товaрообороту, широту i 

глибину aсортименту товaрiв тa торговельних послуг, що пропонуються 

сподивачам; 

- відповідати ідентичній фазі життєвого циклу пiдприємствa тa основним 

стрaтегiчним цiлям розвитку; 

- використовувати однaкові кaнaли розподілу товaрiв; 

- мати наявний доступ і рівні можливості порівняно підприємств-

конкурентів, щодо формувaння ресурсного потенцiaлу. 

II етaп - збiр iнформaцiї про дiяльнiсть пiдприємств-конкурентiв. 

Iнформaцiя, необхiднa для оцiнки конкурентоспроможностi пiдприємствa, 

може бути добутa кiлькомa шляхaми: 

- шляхом отримaння об'єктивної кiлькостi iнформaцiї про основнi 

результaти господaрсько-фiнaнсової дiяльностi підприємств-конкурентiв. 

Джерелом її отримaння можуть бути форми бухгалтерської, стaтистичної aбо 

подaткової звiтностi, кон'юнктурнi огляди регiонaльного споживчого ринку, 

виконaнi вiдповiдними мaркетинговими фiрмaми, спецiaльно зaмовленi 

дослiдження тощо;  

- шляхом збору якiсної iнформaцiї про дiяльнiсть пiдприємств-

конкурентiв, стрaтегiю тa тaктику їх роботи. Тaкa iнформaцiя може бути 

отримaнa шляхом проведення соцiологiчних опитувaнь, вибiркових 

спостережень, зaлучення експертiв тощо. 

В умовaх ринкової економiки зiбрaти всю необхiдну i повну iнформaцiю 

про конкурентa прaктично неможливо, проте доцiльно ретельно aнaлiзувaти 

поточний стaн конкурентa, його конкурентну позицiю тa потенцiaл, оскiльки 

неповнотa, a iнодi й вiдсутнiсть доступу до iнформaцiї про дiяльнiсть фірм-

конкурентiв, нерiдко обумовлює необ'єктивну оптимiстичну оцiнку стосовно 

перевaги пiдприємствa нaд його конкурентaми. Повнотa збору iнформaцiї тa 

широтa використaних джерел є зaпорукою об'єктивностi висновкiв, якi будуть 

отримaнi нa стaдiї її обробки. 

III етaп - формувaння системи оцiночних показників.  
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IV етaп - обробкa iнформaцiї тa отримaння узaгaльнюючої оцiнки рiвня 

конкурентоспроможностi пiдприємствa. 

Цiльовa спрямовaнiсть нa довгострокову конкурентоспроможнiсть ознaчaє 

широкий спектр стрaтегiчних зaходiв. Тут невiдклaдною проблемою є 

визнaчення ключових фaкторiв успiху тa розробкa вiдповiдних зaходiв щодо 

їхньої реaлiзaцiї. Це вaрiaнт iнвестувaння в зaбезпечення довгострокового 

функцiонувaння, оскiльки пiдприємствa з нaдiйною репутaцiєю мaють 

лояльних споживaчiв, довгострокових пaртнерiв, широкий доступ до iнвестицiй 

тa кредитiв. Тaкa модель дозволить виконaти якicний aнaлiз стрaтегiчних цiлей, 

детaлiзувaти їх до тaктичних плaнiв тa конкретних покaзникiв тa сформувaти 

перелiк змiн в стрaтегiчних плaнaх влaсникiв. 

Тaким чинoм, стрaтeгiчнe упрaвлiння кoнкурeнтoспрoмoжнiстю 

пiдприємствa є бeзпeрeрвним тa бaгaтoплaнoвим прoцeсoм, який рeaлiзується 

чeрeз кaтeгoрiї єднoстi, узгoджeнoстi тa внутрiшньoї пoслiдoвнoстi стрaтeгiчних 

рiшeнь людськoгo кaпiтaлу, oрiєнтуються нa oтримaння дoвгoстрoкoвих 

кoнкурeнтних пeрeвaг нa ринку при свoєчaснoму кoригувaннi цiлeй тa 

стрaтeгiй, щo дoпoмoжe пiдприємству свoєчaснo oбирaти шляхи iннoвaцiйнoї 

спрямoвaнoстi, структурнoї пeрeбудoви aбo aнтикризoвoгo упрaвлiння.  

Рeзультaтoм тaкoгo упрaвлiння для пiдприємствa є мiнiмiзaцiя нeгaтивних 

впливiв нa систeму упрaвлiння у прoцeсi функцioнувaння тa зaбeзпeчeння 

стiйкoстi систeми в цiлoму. Сaмe тoму пeрспeктиви пoдaльших дoслiджeнь 

пoлягaють рoзрoбцi мeхaнiзму стрaтeгiчнoгo упрaвлiння 

roнкурeнтoспрoмoжнiстю, який зaбeзпeчить eфeктивнe функцioнувaння 

пiдприємствa у дoвгoстрoкoвiй пeрспeктивi зa сфoрмoвaними кoнкурeнтними 

пeрeвaгaми, щo ствoрить для пiдприємствa мoжливiсть eфeктивнo i 

рeзультaтивнo дiяти шляхoм рoзрoбки тa рeaлiзaцiї систeми стрaтeгiй, 

мoбiлiзувaти зусилля тa дoсягaти успiху нa ринку вiднoснo кoнкурeнтiв. 
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МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті узагальнено та наведено сучасні підходи щодо управління 

маркетинговою діяльністю підприємства; визначено принципи, на основі яких 

здійснюється управління маркетингом на підприємстві; визначено 

концептуальні основи процесу управління маркетинговою діяльністю на 

підприємстві.  

Ключові слова: підприємство, маркетинг, система управління, маркетингова 

діяльність, управління маркетинговою діяльністю. 

Діяльність сучасних підприємств відбувається в складних умовах 

конкуренції,  непередбачуваності і нестабільності. Саме тому факторами 
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успішного здійснення виробничо-господарської діяльності підприємством є 

здійснення детального аналізу, моніторингу і діагностики подій, що 

відбуваються. Досить важливим аспектом щодо дослідження умов діяльності 

підприємства є ґрунтовний аналіз його маркетингової діяльності.  

Наразі підвищується значення удосконалення системи управління 

маркетинговою діяльністю підприємства. Обов’язковим елементом ефективної 

господарської діяльності підприємства є використання концепції системи 

управління маркетинговою діяльністю. Саме тому грамотне управління 

маркетинговою діяльністю на підприємстві – це умова забезпечення його 

прибуткової та безперебійної діяльності як в поточному часі, так і на 

перспективу. 

Організаційні аспекти системи управління маркетинговою діяльністю на 

підприємстві досліджувались науковцями, серед яких варто виділити: В. 

Липчук, О.Г. Череп, В.Н. С.В. Корягіна, Парсяк, І.І. Поліщук, Г.О. Коваленко, 

М.В. Жаболенко С.В., І.І. Поліщук, Смерічевська, Л.В. Балабанова, Н.В. 

Карпенко, Г.Є. Мошек і ін. Проте, подальшого вивчення та дослідження 

вимагають проблеми, пов’язані з ефективними методами організації всього 

комплексу управління маркетинговою діяльністю підприємства в теперішніх 

умовах господарювання, а також розвитку і нових підходів до системи 

маркетингового управління підприємством.  

Стрімкий розвиток вітчизняної економіки здійснив вагомий вплив  на 

розвиток маркетингу на підприємствах, визначив його головні характеристики, 

а саме: недостатній рівень платоспроможності і обізнаності клієнтів на 

внутрішньому та зовнішньому ринках; досить низький рівень 

конкурентоспроможності, що нівелює використання концепції системи 

маркетингу; необґрунтоване підвищення цін та ін. 

На даний період процес управління маркетингової діяльністю на 

підприємствах відбувається в таких напрямках: управління внутрішнім 

маркетингом, формування маркетинг-міксу, управління службою маркетингу. 

Отже, модель  процесу управління маркетингом на підприємстві являє собою 
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сукупність об’єктів, суб’єктів, методів та інструментів управління, які, в 

процесі взаємодії спрямовані на ефективну та дієву систему управління 

маркетинговою діяльністю підприємства [3]. 

За період незалежності України сформувались різні підходи стосовно 

системи управління маркетинговою діяльністю, однак зміна умов 

господарювання будь-яких підприємств вимагає перегляду підходів щодо 

управління маркетинговою діяльністю, які базуються на узгодженні мети 

управління маркетингом підприємства з вимогами клієнтів з метою 

удосконалення усталених підходів і розроблення нових. Сучасні підходи щодо 

управління маркетинговою діяльністю наведено в таблиці 1 [8, с. 43]. 

Ефективність системи управління маркетинговою діяльністю підприємства 

визначається, насамперед, додержанням принципів та методів здійснення такої 

діяльності. 

Таблиця 1 – Підходи до системи управління маркетинговою діяльністю 

підприємства 
Назва підходу Значення 

Організаційний 

Управління маркетинговою діяльністю підприємства, яке базується на 
принципах і методах соціального маркетингу та спрямоване на 
пристосування до змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі, 
задоволення вимог клієнтів, а також здійснення ефективної діяльності 
на підприємстві. 

Системний 

Вироблення концептуально-абстрактної моделі системи управління 
маркетинговою діяльністю на підприємстві, що характеризується 
структурно-логічною формою і засобом  оптимізації системи 
управління маркетинговою діяльністю. 

Процесний 

Спрямування на оптимізацію і вдосконалення інформаційних потоків, 
пов’язаних із моніторингом, обробленням і використанням 
маркетингової інформації, що реалізується завдяки сучасним 
інформаційним технологіям. 

Комплексний 
Знаходження нових цільових збутових ринків , дослідження вимог 
споживачів на ринках, розроблення нових видів продукції і 
ціноутворення, вибір методів просування і  сегментації продукції. 

 

Управління маркетингом на підприємстві відбувається на основі 

принципів: логістичної моделі організації маркетингу,  спрямування на попит, 

взаємозв’язку методів якісного та кількісного аналізу ринків, програмно-
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цільового управління, кадрового забезпечення, інноваційної стратегії, 

глобального управління маркетингом, перетворення маркетингу на епіцентр 

отримання доходу, поєднання фізичного та інформаційного маркетингу та ін. 

[4, с. 14]. 

Розвиток системи управління маркетинговою діяльністю на підприємстві 

поєднує комплекс дій у сфері маркетингових досліджень, тобто: дослідження 

усталених та планування нових різновидів товарної продукції; дослідження 

внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства; стимулювання 

пропозиції та попиту; додержання умов захисту навколишнього 

середовища;політика ціноутворення на підприємстві; планування позиціювання 

товару на ринках та збутової діяльності; аналіз та оцінка результатів діяльності; 

встановлення і дотримання вимог щодо споживчих характеристик товарної 

продукції, розробка стратегії діяльності підприємства; контроль за діяльністю 

підприємства. 

  На думку науковців Л.В. Балабанової та В.В. Холод, здійснення 

маркетингової діяльності підприємством є важливою об’єктивною потребою 

орієнтації наукової, виробничої, технічної, збутової діяльності підприємства з 

врахуванням попиту на ринку, а також вимог клієнтів (споживачів продукції) 

[2, с. 95]. 

Доречною є погляд Г.В. Осовської, суть якого полягає у тому, що 

теперішньою особливістю маркетингової діяльності підприємства є 

впровадження стратегії недиференційованого маркетингу, оскільки відсутні 

належні умови та економічні ресурси щодо використання диференційованих 

стратегій [5, с. 317]. 

Не можемо не погодитись із думкою А.В. Тарасюка, який визначає 

управління маркетинговою діяльністю на підприємстві як використання 

системи контролінгу, акцентуючи при цьому, що контролінг є потужним 

засобом аналізу, планування, обліку діяльності підприємства. Впровадження 

контролінгу сприяє розробці ефективних управлінських рішень, а також оцінці 

всіх сторін діяльності підприємства [6, с. 103]. 
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Прибуткова діяльність підприємства залежить від гнучкості системи 

управління його маркетинговою діяльністю. Зазначене управління повинно 

відбуватися у відповідності до динамічних змін внутрішнього і зовнішнього 

середовища. Саме тому теперішні умови виробничо-господарської діяльності 

підприємства вимагають управління маркетинговою діяльністю,  а планування 

його діяльності  набуває вагомого  значення, оскільки сприяє встановленню 

переваг на ринку. 

Відмітимо, що організація маркетингової діяльності має на меті здійснення 

таких заходів: 

- побудова організаційної структури управління маркетингом; 

- підбір працівників, фахівців з маркетингової діяльності необхідного 

кваліфікаційного рівня; 

- делегування обов’язків та відповідальності у системі управління 

маркетинговою діяльністю; 

- створення передумов щодо продуктивної та ефективної роботи 

працівників маркетингового відділу [7, с. 231]. 

Система управління маркетинговою діяльністю впроваджується в 

діяльність підприємства по трьох основних напрямках, а саме: розробка 

маркетинг-мікс, управління відділом маркетингу, внутрішній маркетинг. 

Всебічне розуміння системи управління маркетинговою діяльністю на 

підприємстві, об’єднуючи фактори сучасних наукових концепцій і відповідного 

досвіду, виходить із того, що управління діяльністю підприємств на ринку 

формується наступним чином: 

- базуючись на стратегічному плануванні; 

- базуючись на управлінні інвестиційним портфелем, в якому кожен вектор 

роботи підприємства володіє власним ресурсом одержання прибутку; 

- базуючись на властивостях маркетингу, тому виникає можливість оцінити 

перспективу реалізації управлінських рішень, здійснювати контроль їх 

реалізації, використовуючи при цьому дієвий системний маркетинговий 

інструментарій [8, с. 116]. 
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Процес управління маркетинговою діяльністю на підприємстві має бути 

відповідним таким вимогам: 

- оптимальності: тобто, показники діяльності мають бути найкращими 

серед можливих варіантів у поточних умовах діяльності; 

- збалансованості і гнучкості: тобто, повинно забезпечуватися своєчасна та 

адекватна реакція на зміни у внутрішньому і зовнішньому середовищі; 

- узгодження з витратами,  які необхідні задля виробництва та реалізації 

планового обсягу продукції.  

Процес управління маркетинговою діяльністю на підприємстві має свої 

концептуальні основи. Так, системний та ситуаційний підхід до його створення 

передбачає, що потрібно враховувати всі можливі варіанти діяльності 

підприємства, оскільки саме тоді управління маркетинговою діяльністю 

сформує необхідний рівень прагматичності та дозволить приймати ефективні 

управлінські рішення. Структурна сторона системи управління маркетинговою 

діяльністю підприємства розглядається як досить складна та розгалужена 

система елементів, а функціональна, практична  сторона є системою дій, за 

допомогою яких досягається збалансованість системи управління 

маркетинговою діяльністю на підприємстві [1]. 

Важливими умовами, що досягаються в системі управління 

маркетинговою діяльністю на підприємстві, є: активізація ділової активності 

управлінських працівників, особливо, задіяних в маркетинговій діяльності; 

використання потужних ефективних засобів вивчення і формування попиту у 

споживачів продукції; використання інформаційного забезпечення та 

потенціалу підприємства. Здійснення ефективної виробничо-господарської 

діяльності підприємством вимагає в сучасних умовах докорінного 

технологічного оновлення, пристосування процесу управління його 

маркетинговою діяльністю до сучасних вимог інтернет-середовища. 

Таким чином, розвиток концепцій системи управління маркетинговою 

діяльністю та процес їх вдосконалення вказують на постійний пошук потужних 

дієвих засобів та механізмів управління маркетинговою діяльністю 
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підприємствами з метою створення стійких позицій на ринках та встановлення 

конкурентних переваг. Створення і застосування сучасних засобів управління 

маркетинговою діяльністю має важливе теоретично- практичне значення та 

виступає як дієвий інструмент вирішення задач стосовно ефективного 

здійснення виробничо-господарської діяльності підприємством. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК 
ФАКТОРА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 
У статті досліджено сутність соціальної відповідальності. Проаналізовано 

основні підходи до особливостей розвитку соціальної відповідальності. 

Висвітлено принципи соціальної відповідальності бізнесу та доведено 

доцільність їх реалізації у площину економічного потенціалу підприємства, що 

позначиться на нарощенні та підвищенні інвестиційної привабливості, 

підвищенні якості продукції, зміцненні ділової репутації, створенні бренда, 

напрацюванні іміджу і, як наслідок, максимізації ринкової вартості бізнесу.  

Ключові слова: відповідальність, соціальна відповідальність бізнесу, джерела 

соціальної відповідальності бізнесу, концепції соціальної відповідальності, 

соціально орієнтований бізнес. 

Розвиток українського бізнесу, інтеграція до світової економічної системи 

ставить перед вітчизняними підприємствами нові завдання, які пов’язані з 

активізацією процесів у сфері соціальної відповідальності в Україні. Бізнес не 

може діяти ізольовано від суспільства, оскільки він сам є частиною соціуму. 

Від діяльності підприємств багато в чому залежить стан природного 

середовища, якість споживчих товарів. Соціальна спрямованість бізнесу буде 

більш ефективною та мати системний характер, якщо соціальна 

відповідальність бізнесу буде включена у стратегію управління підприємством.  

Соціальна відповідальність бізнесу – складна та багаторівнева категорія, яка 

включає різні розуміння відповідальності та її видів. Питаннями соціальної 

відповідальності бізнесу певною мірою займаються філософія, право, 

соціологія, економіка, етика та менеджмент. У процесі свого розвитку 

концепція соціальної відповідальності зазнала низки серйозних змін, що 

породило безліч напрямів вивчення цього явища. 
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Питання соціальної відповідальності бізнесу у своїх працях обговорювали 

вітчизняні та зарубіжні вчені: М. Фрідман, П. Друкер, Т. Бредгард, Ф. Котлер, 

А.М. Колот, А.Я. Кузнецова, І.Г. Савченко та ін. Віддаючи належне науковим 

досягненням авторів у вивченні різних аспектів поняття соціально 

відповідальної діяльності, слід зазначити, що ці питання досі залишаються 

дискусійними та потребують подальшого вивчення  

Теоретичні засади особливостей розвитку соціальної відповідальності як 

фактора конкурентоспроможності на зовнішніх ринках. 

За останні роки в Україні набула поширення концепція соціальної 

відповідальності бізнесу, яка представляє собою систему суспільних відносин із 

зацікавленими групами (стейкхолдерами), взаємодію з державою у вирішенні 

соціальних проблем.  

Класичне визначення корпоративної соціальної відповідальності наводить 

Ф. Котлер: «Корпоративна соціальна відповідальність – це вільний вибір 

компанії на користь зобов’язання підвищувати добробут суспільства, 

реалізовуючи відповідні підходи до ведення бізнесу і виділяючи корпоративні 

ресурси» [1].  

Соціальна відповідальність бізнесу (СВБ) поширюється на такі основні 

напрями: дотримання прав людини; дотримання вимог законодавства; ділова та 

корпоративна етика; захист навколишнього природного середовища; співпраця 

із зацікавленими сторонами; дотримання міжнародних норм поведінки; 

прозорість та підзвітність.  

Існуючі моделі соціальної відповідальності мають багаторівневу 

структуру. Дослідники з питань соціальної відповідальності бізнесу виділяють 

три рівні для визначення соціальної відповідальності:  

Перший (базовий) рівень – бізнес платить податки у повному обсязі і 

легально, тим самим кошти надходять до бюджету, звідки розподіляються на ті 

ж самі соціальні програми.  

Другий (корпоративний) рівень – соціально відповідальний бізнес повинен 
платити економічно обґрунтовану зарплату. Не секрет, що зараз бізнес часто 
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економить на зарплаті, розглядаючи її як частину своїх витрат. З одного боку, 
це так. Але з іншої – бізнес повинен зрозуміти, що висока зарплата дозволяє 
людині витрачати гроші на підтримку свого здоров’я, на освіту, на культуру.  

Третій (вищий) рівень – соціально відповідальний бізнес на добровільній 
основі займається добродійністю. З одного боку, потенційний інвестор має 
більше довіри, якщо компанія може дозволити собі проводити масштабні 
соціальні програми, безпосередньо не пов’язані з виробництвом, та її знають в 
суспільстві. З іншого боку, ці програми показують, що бізнес відкритий, він 
займається не лише внутрішніми корпоративними програмами, але і працює з 
суспільством.  

Соціальна відповідальність бізнесу відображає процес трансформації 
проблем соціального характеру в додаткову вартість бізнесу завдяки 
імплементації його складових та можливості нарощення ринкової вартості 
бізнесу. У свою чергу, дієва імплементація соціальної відповідальності бізнесу 
можлива лише за умови наявності та ефективного використання економічних 
ресурсів підприємства, що підкреслює значущість економічного потенціалу 
підприємства у забезпеченні соціальної орієнтованості бізнесу за рахунок 
створення передумов для спрямування частини доходу на соціальні потреби та 
розвиток соціальної сфери. 

Проте, незважаючи на значущість соціальної відповідальності бізнесу для 
його сталого соціально-економічного розвитку, для більшості українських 
підприємств соціальна відповідальність не стала структурованою системою, 
повноцінною частиною стратегічних напрямків розвитку компаній, способом 
мислення, а зводиться до одноразових дій, які не достатньою мірою впливають 
на рівень доходів персоналу та якість життя населення [2].  

Соціально орієнтований бізнес поступово набуває домінантності у 
розвитку соціально-економічного потенціалу харчових підприємств на шляху 
формування їх ключових компетенцій і стійкості соціально-економічного 
розвитку компанії в довгостроковій перспективі, що зумовлено такими 
основними перевагами інтеграції соціальної відповідальності бізнесу в 
діяльність підприємств: 
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− поліпшення іміджу компанії, ділової репутації та розпізнавання бренда, 
що зменшує ризики від потенційної втрати позицій на ринках і створює шляхи 
до нових ринків завдяки суспільному визнанню, а також зміцнює відносини 
підприємства зі споживачами; 

− реклама товару або послуги, висвітлення діяльності компанії в ЗМІ, адже 
імплементація принципів соціальної відповідальності бізнесу вимагає 
активізації маркетингових зусиль щодо формування капіталу торговельних 
марок, удосконалень у технології виробництва, сертифікації, реалізації 
продукції, що стимулює інноваційні процеси в агропродовольчій сфері і, як 
наслідок, інтегрує додаткову вартість у вигляді зростання операційного 
прибутку від реалізації продукції; 

− гарантія безпечності та якості у процесі виробництва й реалізації 
харчових продуктів, що на макрорівні певним чином вирішує проблему 
продовольчої безпеки, а на рівні аграрних підприємств – свідчить про 
отримання лідерських позицій на ринках у довгостроковій перспективі, краще 
задоволення споживчого попиту в порівнянні із конкурентами, завоювання 
лояльності покупців та постачальників сировини тощо; 

− підвищення продажів і лояльності споживачів внаслідок поліпшення 
іміджу, розпізнавання та вартості бренда, підвищення якості харчової 
продукції, забезпечення необхідного рівня продовольчої безпеки населення 
країни через підвищення харчової споживчої безпеки; 

− зростання продуктивності та поліпшення ефективності виробничих 
процесів, по-перше, внаслідок забезпечення на підприємстві стабільного 
соціального-психологічного мікроклімату, по-друге, через впровадження 
новітнього обладнання або усучаснених технологій, які відповідають новим 
санітарним, екологічним та технологічним стандартам; 

− збереження соціальної стабільності в суспільстві загалом внаслідок 
пригнічення соціальних вибухів та мінімізації соціальних конфліктів; 

− зниження плинності кадрів, залучення кращих фахівців на ринку, 
підвищення мотивації співробітників, адже соціальна відповідальність 
трансформується у відповідальність за підлеглих, які у свою чергу віддають 
перевагу саме тому роботодавцю, якому не байдужі їх інтереси та цінності; 
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− поліпшення фінансових показників, а саме зменшення суми витрат через 
те, що ініціативи щодо поліпшення навколишнього середовища підприємства 
дають можливість зменшити витрати на ведення бізнесу у разі використання 
екологічно безпечного устаткування; 

− можливість залучення інвестиційного капіталу для соціально 
відповідальних компаній вище, ніж для інших компаній, що стимулює 
товаровиробників до інноваційної активності та підвищує привабливість 
птахівничих підприємств для спрямування інвестиційних потоків через 
залучення коштів спеціалізованих фондів «соціальних інвестицій» під програми 
корпоративної соціальної відповідальності для відповідальних бізнес-лідерів. 
Підприємства, що втілюють принципи соціальної відповідальності на практиці, 
демонструють бізнес-оточенню свої стратегічні наміри та ділову активність у 
ринковому середовищі. 

Отже, лише за умови розуміння соціальної відповідальності бізнесу як 
дієвого економічного інструменту отримання додаткової вартості, соціальні 
інвестиції стануть ліквідним активом та матимуть потенціал поширення в 
аграрній сфері України. 

Досліджуючи структуру соціальної відповідальності бізнесу, ми 
розглянемо багаторівневий характер соціальної відповідальності у такому 
розрізі [3]: 

1. Базовий рівень соціальної відповідальності бізнесу. Традиційно його 
вимоги полягають у сумлінному виконанні бізнесом своїх прямих зобов’язань: 

− виплата заробітної плати не нижче рівня, встановленого законодавством; 
сплата податків та страхових зборів своєчасно і в повному обсязі; 

− випуск продукції і надання послуг належної якості, дотримання 
технологічних регламентів і стандартів; 

− належне виконання трудового законодавства, забезпечення безпеки 
праці; 

− дотримання екологічного законодавства; 
− за можливості – надання нових робочих місць (розширення робочого 

штату). 
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2. Рівень розвитку особистісних якостей людини, трудового колективу і 
людського капіталу. Другий рівень соціальної відповідальності бізнесу 
пов’язаний з розвитком партнерських внутрішньо-фірмових відносин і 
передбачає безпосереднє врахування інтересів працівників на основі 
переговорного процесу. На нашу думку, цей рівень є найважливішим у 
контексті соціально-економічного розвитку підприємств, адже поряд із 
дотриманням базових зобов’язань цей рівень гарантує надання працівникам 
певного набору пільг і соціальних послуг, тобто реалізацію цільових соціальних 
інвестицій, а саме: 

− соціалізацію капіталу, за допомогою залучення працівників до числа 
власників підприємства; 

− інвестиції в людський капітал, у тому числі у професійну підготовку, 
перепідготовку та підвищення кваліфікації персоналу, в удосконалення 
організації та збагачення змісту праці, а також в охорону праці та здоров’я 
працівників. 

3. Третій (вищий) рівень соціальної відповідальності бізнесу – це 
благодійність, спонсорство. Як уже згадувалось раніше, першим проявом 
соціальної відповідальності бізнесу в історії можна назвати благодійність. 

На рівні підприємства, благочинністю вважається діяльність комерційної 
організації з підтримки соціальних проектів – власних чи інших компаній – або 
з надання добровільної допомоги особам, що її потребують. 

Соціальна відповідальність бізнесу як одна з основних складових фактора 
конкурентоспроможності на зовнішніх ринках прискорює нарощення 
економічного потенціалу підприємства. При цьому важливо підкреслити, що 
нарощення економічного потенціалу підприємства у контексті створення 
соціально відповідального бізнесу можливе за умови дотримання ними 
основних принципів.  

Оскільки ефективне ведення бізнесу, насамперед, залежить від добробуту 
громад, в яких функціонують підприємства, то соціальна відповідальність 
бізнесу має відігравати активну роль у нарощенні зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства, принципи використання якої повинні бути 
узгодженими зі стратегічними пріоритетами підприємства і полягати в такому: 
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− провідна роль працівників у сталому економічному розвитку 
підприємства; 

− покращення добробуту населення через підтримку власної ініціативи у 
відповідних соціальних процесах; 

− підтримка соціальних програм держави; 
− дотримання принципів ділової етики, які ґрунтуються на повазі, 

мотивації, лідерстві та піклуванні про майбутнє; 
− імплементація досвіду соціально відповідального бізнесу в межах 

регіону та країни; 
− реалізація принципів соціальної відповідальності бізнесу на основі 

традицій вітчизняних підприємств і найкращих світових практик; 
− забезпечення виробництва якісних та безпечних продуктів харчування. 
Проведені дослідження свідчать, що імплементація домінантних складових 

та принципів соціально відповідального бізнесу в площину економічного 
розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства дозволить збільшити в 
довгостроковому періоді економічні та неекономічні вигоди завдяки 
вирішенню проблем соціального розвитку своїх основних стейкхолдерів 
(персоналу, контрагентів, акціонерів та інвесторів, споживачів, 
постачальників), що відобразиться на створенні спільних цінностей, зміцненні 
ділової репутації та напрацюванні іміджу, створенні бренда і, як наслідок, 
максимізації ринкової вартості бізнесу та нарощення економічного потенціалу 
підприємств.  

Очевидним стає те, що дієва імплементація соціальної відповідальності 
бізнесу на зовнішніх ринках можлива лише за умови активізації економічних 
інструментів та показників отримання додаткових прибутків, а також передачі 
частини економічних ресурсів на розвиток соціальної сфери.  
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У статті проаналізовано теоретичні основи формування екологічного 

менеджменту, проведено аналіз системи екологічного менеджменту та її ролі 

в системі менеджменту підприємства. Уточнено поняття «екологічний 

менеджмент» із позицій його ролі в економічній діяльності підприємства, дано 

характеристику й описано механізм взаємодії підсистем системи екологічного 

менеджменту на підприємстві.  

Ключові слова: екологія, економіко-екологічне управління, екологічний 

менеджмент, сталий розвиток, екологічна ефективність.  

Постановка проблеми. Екологічну ситуацію в Україні вже давно 

характеризують як кризову. Впродовж тривалого часу відбувалися структурні 

деформації народного господарства, за яких перевага надавалася розвитку 

сировинно-видобувних, найбільш екологічно небезпечних галузей 

промисловості. Відхід від традиційно «ресурсної i споживацької» стратегії 

розвитку потребує зміни поведінки суспільства, розроблення нових концепцій 

державного управління й підприємницької діяльності, оскільки 

розбалансованість функцій використання природного капіталу та його 

відтворення призвела до широкомасштабних деструктивних процесів, які 

становлять реальну загрозу для здоров’я людини i розвитку суспільства. 

Аналіз досліджень. Загальні проблеми пов’язані з визначенням поняття, 
постановкою завдань та механізму формування екологічного менеджменту 
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знайшли своє відображення в працях таких відомих закордонних та 
вітчизняних вчених і науковців, серед яких: J. Bebbington, U. Steger, D. Walters, 
А.Л. Бобров, Т.П. Галушкіна, А.С. Грінін, Б.М. Данилишин, Л.Ф. Кожушко, 
О.А. Лук’яніхіна, В.О. Мартиненко, О.Л. Михайлюк, Л.І. Федулов, В.О. та інші. 
Але, незважаючи на безліч наукових робіт, які торкаються даної проблематики, 
виявлені напрацювання у даному напрямі потребують систематизації та 
узагальнення.  

Мета статті. Теоретичні засади особливостей формування системи 
екологічного менеджменту на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу. Нинішня екологічна ситуація, постійного 
погіршення навколишнього середовища і наростаючого виснаження природних 
ресурсів, обумовлена промисловим виробництвом в господарській діяльністю, 
викликає все більше занепокоєння вчених, політиків і громадських діячів. 
Вплив на навколишнє середовище є одним із найважливіших пріоритетів 
світових проблем, що стоять перед людством. Стає все складніше знайти 
баланс між збереженням темпів економічного зростання і мінімізацією 
негативних наслідків впливу на природу, що показує необхідність пошуку 
шляхів вирішення екологічних проблем промислового виробництва. З початку 
90-х років загальновизнаним рішенням став екологічний менеджмент. У 
Порядку денному на XXI століття, прийнятої в Ріо-де-Жанейро в 1992 р, 
підкреслюється, що «екологічний менеджмент слід віднести до ключової 
домінанти стійкого розвитку і одночасно до вищих пріоритетів промислової 
діяльності і підприємництва» [1]. 

Вирішення глобальних і локальних екологічних проблем передбачає 
використання широкого арсеналу наукових, технічних та інших методів, 
зокрема, розвитку теорії і практики екологічного менеджменту.  Поглиблення 
трансформаційних перетворень у сфері природокористування потребує пошуку 
нових підходів до вирішення екологічних проблем під час виробничо - 
господарської діяльності підприємства. Одним з альтернативних варіантів є 
екологічний менеджмент, який сприяє оперативному управлінню процесами 
використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного 
середовища. 
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Екологічний менеджмент ґрунтується на основі екологічної політики 
організації та передбачає поетапне наближення до поставленої мети, вибір 
реальних цілей і визначення реального часу їх досягнення. Декларуючи власну 
екологічну політику і впроваджуючи її на практиці через систему екологічного 
управління, організація ліквідує формалізм адміністративно регульованої 
природоохоронної діяльності. З моменту проголошення про наявність власної 
екологічної політики, екологічний компонент діяльності організації перестає 
бути примусовим «додатком» до її основної діяльності. 

Адже цим самим організація підтверджує, що встановлення цієї політики 
та її впровадження є наслідком її прямих інтересів. Проголошення внутрішньої 
екологічної політики не повинно суперечити законодавству та національним 
стандартам у сфері охорони довкілля, раціонального природокористування та 
екологічної безпеки. 

Упровадження системи екологічного менеджменту є економічно корисним 
і доцільним завдяки таким факторам: 

1.Економія виробничих витрат і ресурсів. Завдяки впровадженню системи 
екологічного менеджменту можна значно раціоналізувати споживання 
сировинних матеріалів, води, енергії, скорочуючи так виробничі витрати. Крім 
того, значної економії ресурсів і коштів можна досягти за рахунок вироблення 
продукції, що підлягає вторинній переробці. Скорочення обсягу викидів 
шкідливих речовин допомагає уникнути штрафів та інших санкцій від 
державних контролюючих органів. 

2.Конкурентна перевага. Існує безпосередній зв’язок між дотриманням 
принципів екологічної політики й екологічного менеджменту та поліпшенням 
екологічних характеристик продукції. З року в рік у свідомості споживачів 
якість продукції здебільшого асоціюється з її відповідністю екологічним 
стандартам. 

3.Декларування екологічної політики і впровадження системи 
екологічного менеджменту зазвичай призводить до послаблення 
адміністративного тиску на підприємство з боку органів державного контролю 
(нагляду).  
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4.Розширення ринків збуту продукції. Зростання екологічної обізнаності 

суспільства відображається безпосередньо на тенденціях розвитку ринків. 

Вихід на нові ринки збуту, особливо в розвинених країнах, є неможливим без 

дотримання міжнародних екологічних стандартів та критеріїв екологічності. 

5.Вихід на новий рівень технологічного розвитку та інновацій. Пошук 

оптимальних з екологічної точки зору виробничих рішень сприяє 

технологічному оновленню виробничих процесів, а також появі інноваційних, 

тобто якісно нових, продуктів[1]. 

Таким чином, екологічний менеджмент - це частина загальної системи 

корпоративного управління, яка володіє чіткою організаційною структурою і 

ставить за мету досягнення положень зазначених в екологічній політиці за 

допомогою реалізації програм з охорони довкілля. 

Основними принципами екологічного менеджменту вважаються: 

різнобічно організована екологічна діяльність, яка дозволяє не тільки скоротити 

відповідні витрати, але й отримати додатковий прибуток та усвідомлення 

керівництвом підприємства моральну відповідальність за негативний вплив на 

навколишнє середовище і нераціональне використання природних ресурсів.  

Якісні зміни, що відбуваються зі змінами в підходах вирішення 

екологічних проблем, призводять до поступової відмови від традиційних 

адміністративно-командних методів управління і переходу до сучасних 

ринкових механізмів екологічного регулювання. Компанії, що запобігають 

впливу на навколишнє середовище, мають такі економічними і соціальними 

вигодами, як: 

—  можливості для підвищення ефективності маркетингу і реклами; 

—  створення і зміцнення сприятливого іміджу підприємства; 

—  привернення уваги інвесторів;  

—  привернення уваги міжнародних організацій та міжнародної 

громадськості до організації; 

—  додаткові можливості для зміцнення і розширення позицій 

підприємства на міжнародних товарних і фінансових ринках і т.д. 
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На думку вчених, ефективність систем екологічного менеджменту в 
сучасних ринкових умовах при використанні економічних важелів впливу на 
організації, таких, як: платежі за природокористування, податкові пільги в 
екологічній сфері, система фінансування природоохоронної діяльності та 
екологічне страхування. Існує кілька великих міжнародних стандартів систем 
екологічного менеджменту. У Великобританії в 1992 році був впроваджений 
національний стандарт BS 7750 – перший європейський стандарт по 
екологічному менеджменту, який в подальшому став використовуватися в 
якості національного стандарту у всій Європі. Цей стандарт послужив основою 
для розробки в березні 1992 року в Європейському Співтоваристві «Вимоги до 
екоаудіювання», метою якого було, створення стимулу використання прийомів 
екологічного аудіювання для оцінки діяльності підприємств. А вже в 1993 році 
були остаточно узгоджені і опубліковані вимоги до створення Системи 
екологічного менеджменту та аудіювання, організації ж в свою чергу з 1995 
року отримали можливість сертифікації відповідно до EMAS. Система 
екологічного менеджменту повинна була привести до регулярного поліпшенню 
екологічних характеристик діяльності підприємства за допомогою розробки і 
реалізації екологічної політики та екологічних програм, а також періодичної 
об'єктивної та систематизованої оцінки параметрів діяльності всіх підрозділів 
підприємства[4]. 

Що стосується екологічного менеджменту в Українських організаціях, то 
він тільки-тільки починає викликати у них інтерес. Аж до сьогоднішнього дня 
наші організації з нерозумінням і недооцінкою ставилися до змін, що 
відбуваються в підходах до вирішення екологічних проблем, аж до ігнорування 
таких змін, або їх крайнього спрощення та зведення до формального виконання 
ряду загальних вимог. На сьогоднішній день керівництво українських 
підприємств відкривають для себе новий шлях - шлях екологічного 
менеджменту, який є сучасним ключем стійкого розвитку, як підприємства, так 
і держави в цілому. Багато в чому, на перегляд своїх позицій по відношенню до 
екологічного менеджменту з боку організацій вплинуло вимога західних 
інвесторів підтвердження не тільки економічної, але і екологічної спроможності 
[3, с.33]. 
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Врахування наведених вище факторів, на нашу думку, дозволить 

підприємствам досягти синергетичного ефекту, який полягає у можливості 

отримання значно вагоміших економічних результатів, ніж проста сума ефектів 

від окремих частин функціонування звичайного економічного механізму 

підприємства без врахування екологічної складової. Виходячи з цього, на 

рисунку 1 запропонована економічна модель реалізації системи екологічного 

менеджменту вітчизняними підприємцями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Економічна модель реалізації системи екологічного 

менеджменту на підприємствах України 
 

Отже, запропонована економічна модель реалізації системи екологічного 

менеджменту на вітчизняних підприємствах має базуватися на причино-

наслідкових зв’язках між основними напрямками екологічного менеджменту 

підприємства з урахуванням управлінського впливу економічного 

менеджменту.  
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Використання екологічних інструментів є невід’ємною складовою 

механізмів екологічного управління. На жаль, для більшості промислових 

підприємств екологічна політика не є основою прийняття управлінських 

рішень. Впровадження механізмів екологічного менеджменту потребують 

здійснення наступних етапів [2, c.49]: 

— розробка екологічних заходів; 

— впровадження екологічних заходів; 

— контроль за реалізацією екологічних заходів; 

— аналіз результатів; 

— усунення недоліків; 

— удосконалення екологічної політики. 

Існуюча екологічна ситуація і тенденції її зміни багато в чому 

визначаються промисловим виробництвом і господарською діяльністю в 

цілому. Незважаючи на окремі успіхи і досягнення, загальна картина 

продовжує погіршуватися, що веде до подальшого розвитку екологічної кризи в 

світі. 

Отже, екологічний менеджмент – це система, за допомогою якої 

здійснюється управління тими видами діяльності підприємств, які завдають або 

потенційно здатні завдати шкоди навколишньому середовищу; це тип 

управління, принципово орієнтований на формування й розвиток екологічного 

права та екологічної культури життєдіяльності людини, які побудовані на 

соціально-економічному і соціально-психологічному мотивуванні досягнення 

гармонії між людиною і природою. Таким чином, впровадження системи 

екологічного менеджменту на підприємстві дозволить зменшити ресурси та 

витрати виробництва внаслідок раціоналізації споживання сировини, матеріалів 

та природних ресурсів; підвищити вмoтивoваність працівників підприємства; 

забезпечити високу якість продукції підприємства; розширити ринки збуту, за 

рахунок виходу підприємства на зовнішні ринки; підвищити ефективність 

іннoваційнoї діяльності підприємства; урегулювати відносини з державними 

органами влади, партнерами, споживачами та іншими зацікавленими особами. 
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Особливістю екологічного менеджменту виступає той факт, що він передбачає 

розробку екологічних завдань на основі відповідних стратегій і програм, а 

також їх реалізацію шляхом створення профільних структур, контроль за 

результатами на всіх рівнях. Насамперед це пов’язано з тим, що екологічні 

проблеми мають довготривалий та глобальний характер і впливають на 

інтереси різних поколінь. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Враховуючи важкий 

соціально-економічний, політичний, демографічний, екологічний, військовий 

стан України та високий ризик захворюваності громадян нашої країни, виникає 

потреба в активізації процесів запровадження екологічного менеджменту на 

вітчизняних підприємствах (незалежно від видів їхньої діяльності та форм 

власності) через імплементацію системи перспективних міжнародних 

екологічних стандартів, у тому числі ISO 14001 : 2015. На базі цього стандарту 

повинен бути сформований цілісний і стратегічний підхід до екологічної 

політики підприємства, його подальшого розвитку, інтеграція в торгівельні 

відносини з країнами ЄС. 

На основі проаналізованої літератури, світового досвіду підприємств-

лідерів на окремих ринках, які використовують зазначений стандарт у своїй 

діяльності, можна систематизувати переваги, які отримують підприємці при 

використання екологічних стандартів в системі екологічного менеджменту: 

поліпшення репутації організації в очах громадськості, органів державної 

влади, інвесторів; поліпшення взаємодії з постачальниками й споживачами; 

отримання права на пільгове оподаткування; вдосконалення управління 

витратами; зменшення кількості інцидентів, що призводять до юридичної 

відповідальності; заощадження сировини, матеріалів та енергії; зростання 

продуктивності праці, обсягів виробництва та прибутку. Для отримання 

наведених вище зисків, потрібна практична реалізація розробленої економічної 

моделі системи екологічного менеджменту. Основними елементами цієї моделі 

є: професійний менеджмент підприємства (організації); висококваліфікований і 

мотивований персонал, який використовує в своїй операційній діяльності 
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сучасні інформаційні технології, що є екологічними та направлені на економію 

природних ресурсів; ефективна екологічно та економічно орієнтована система 

управлінських і технологічних бізнес-процесів з взаємодії з суб’єктами ринку 

(постачальниками, клієнтами); система формування, розробки і запровадження 

інноваційних екологічних продуктів; система взаємодії підприємства з 

державними органами, які здійснюють екологічний нагляд (впровадження 

роботодавцями стандарту ISO 14001:2015 дозволить отримувати від держави 

ряд прямих і непрямих соціально-економічних стимулів).  
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