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СЕКЦІЯ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ 

 

УДК 338.012 

Архипчук М.В. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВИЗНАЧЕННЯ РЕПУТАЦІЙНИХ РИЗИКІВ В СИСТЕМІ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті дано визначення «репутаційний ризик», досліджено погляди 

вітчизняних науковців щодо дослідження поняття «ризик», наводиться 

класифікація репутаційних ризиків.  

Ключові слова: репутаційний ризик, комунікації, класифікація ризиків, 

внутрішні ризики, глобальні ризики. 

Динамічні зміни світової економічної системи та безпосередній їх вплив 

на діяльність підприємств значно підвищують невизначеність їх 

функціонування, що призводить до появи нових ризиків, які мають різні 

джерела формування та форми прояву. У ХХІ столітті одним з основних та 

найбільш значущих ризиків, що безпосередньо впливає на ефективне 

функціонування та рівень капіталізації підприємств, є репутаційний ризик, 

поява якого обумовлена активним впливом на діяльність підприємств різних 

груп стейкхолдерів. Так, дослідження, які провели компанії «Ернст енд Янг» 

та Oxford Analitica, довели, що в умовах економічної нестабільності в 

рейтингу ризиків, які мають вагомий вплив на найбільшу кількість секторів 

економіки, репутаційні ризики піднялися на 12 позицій (з 22-го місця до 10). 

Саме тому формування позитивного іміджу та доброї репутації стають 

визначальними в ринковому середовищі, забезпечуючи підприємству 

високий суспільний рейтинг і фінансовий успіх. 

Над проблемами дослідження методів, механізмів та інструментів 

забезпечення економічної безпеки підприємства, а також питаннями 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv1Yv-0sfhAhX18KYKHc9DC8QQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Farchive.kpi.kharkov.ua%2Ffiles%2F57112%2F&usg=AOvVaw3iB_XVgY-7hJfj2d4K-oI0
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управління його нематеріальними активами, в тому числі, репутацією, 

репутаційними ризиками та питаннями подолання криз працювали зарубіжні  

вітчизняні автори: І.Азоєва, І.Т.Балабанова, Т. Бартона, І.А. Бланка, В.Л. 

Берсенєва, К.С. Букши, Е. Брукинга, І.С. Важеніної, М. Вебера, Т. Веблена, 

Д.С.Гончарова, С.В. Горіна, Е. Гриффина, А. Замана, Г. Даулинга, О.Г. 

Деревянко, О.М. Ляшенко, Г.В. Козаченка, В.П. Пономарьова, О.С. 

Літвінова, В.М. Кузьомка, О.С. Корезіна, Ж-Ж. Ламбена, Ф.Х. Найта, Р.Дж. 

Олсопа, С.А. Пестрикова та багато інших.  

Незважаючи на особливу актуальність та специфічність репутаційного 

ризику, ряд принципово суттєвих теоретичних і методичних питань 

управління ризиком до сих пір повною мірою не вирішено. Ці причини 

зумовлюють необхідність вирішення сукупності завдань щодо встановлення, 

ідентифікації, оцінювання репутаційних ризиків підприємства і розробки 

інструментарію визначення їх впливу на його економічну безпеку.  

Неминучою складовою частиною функціонування будь-якого сучасного 

підприємства є ризик, з яким воно стикається на різних етапах своєї 

діяльності при вирішенні як поточних, так і довгострокових завдань, 

пов’язаних з його виробничою, комерційною та іншою діяльністю. Саме 

тому, проблема оцінки і управління ризиками набуває самостійного 

теоретичного та прикладного характеру як важлива частина теорії і практики 

управління.  

В сучасних жорстких висококонкурентних ринкових умовах, досвід 

функціонування зарубіжних та українських підприємств свідчить, що саме 

репутаційний ризик набуває вагомого значення серед нефінансових ризиків, 

оскільки його ігнорування та недооцінка може призвести до негативних 

наслідків для підприємства.  

Категорія «ризик» увійшла до повсякденного словника сучасного 

керівника, стала складовою частиною та необхідною передумовою процесу 

здійснення господарської діяльності. Що складнішим та невизначенішим є 
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навколишнє середовище, то актуальнішим є урахування ризику та управління 

ним.  

Існування ризику є системним і істотним фактором, який по-різному 

позначається на результатах діяльності суб’єктів господарювання, економіки 

галузей і промислових комплексів в цілому. Однак фактор ризику змушує 

керівників підприємств більш відповідально та усвідомлено приймати 

управлінські рішення, раціонально підходити до використання ресурсів, 

звертати особливу увагу на ефективність комерційних угод і, як наслідок, 

дозволяє підприємствам і економіці в цілому більш динамічно і ефективно 

розвиватися [1].  

У 20-х роках XX століття економіст Френк Найт ввів поняття ризику як 

вимірної невизначеності та зауважив, що бізнес існує тільки тому, що є ризик 

[5]. З «невизначеністю» асоціюють ризик такі науковці як: В. Усоскін, Дж. Ф. 

Синки, В. Севрук, J.P. Morgan. Але, як зазначав Ф. Найт «ризик і 

невизначеність поняття не тотожні» [3]. Його думку поділяє і А. Недосекін, 

який розглядає невизначеність як «неусувну якість ринкового середовища, 

пов’язану з тим, що в ринкових умовах на підприємство одночасно впливає 

велика кількість факторів різної природи та спрямованості, що не підлягають 

сукупній оцінці. Але, навіть, якби всі ринкові чинники були в моделі 

враховані (що неймовірно), збереглася б невизначеність щодо характеру 

реакцій ринку на ті чи інші дії» [4]. Основна відмінність невизначеності від 

економічного ризику полягає в тому, що на відміну від невизначеності, 

економічний ризик підлягає оцінці та управлінню.  

Серед науковців відсутнє загальноприйняте визначення поняття ризик. 

Погляди науковців різняться щодо розуміння того, чи ризик - це ймовірність 

чи об’єктивна реальність. Погляди вітчизняних науковців щодо дослідження 

поняття «ризик» систематизовано в таблиці 1. 

В загальному розумінні під поняттям «ризик» слід розуміти подію, 

ймовірність настання якої в кінцевому рахунку впливає на відхилення 

фінансових результатів підприємства від запланованих.  
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Існує безліч джерел появи і посилення ризику і найчастіше вони 

пов’язані з діяльністю підприємства, з ефективністю його менеджменту та з 

браком інформації. Як правило, джерела ризику поділяють на дві великі 

групи: зовнішні фактори, обумовлені причинами, не пов’язаними 

безпосередньо з діяльністю самого підприємства, які виникають за його 

межами (політичні, соціально-економічні, екологічні, науково-технічні і ін.); 

внутрішні фактори, поява яких обумовлена діяльністю самого підприємства і 

його персоналу [4]. 

Таблиця 1 - Визначення ризику в науковій літературі 

Науковець  Визначення ризику 

В.В. Вітлінський,  

Г.І. Великоіваненко  

Ризик - ситуація, коли має місце невизначеність, конфлікт, наявна 

багатоваріантність, і коли одночасно не всі альтернативні варіанти 

однаковою мірою сприятливі  

Л.І. Донець  Ризик - діяльність, пов’язана з подоланням невизначеності в 

ситуації неминучого вибору, у процесі якого є можливість якісно і 

кількісно оцінити ймовірність досягнення передбаченого 

результату, невдачі, відхилення від мети 

А.Г. Загородній,  

Г.Л. Вознюк  

Ризик - усвідомлення можливості небезпеки виникнення 

непередбачених втрат очікуваного прибутку, майна, грошей у 

зв’язку з випадковими змінами умов економічної діяльності, 

несприятливими обставинами 

Г.Ю. Івченко  Автор визначає – ризик через призму його можливих сутнісних 

характеристик: можливість відхилення від передбачуваної мети, 

заради якої здійснюється вибрана альтернатива; імовірність 

досягнення бажаного результату; відсутність впевненості в 

досягненні поставленої мети; можливість матеріальних, моральних 

та інших втрат, пов’язаних з вибраною в умовах невизначеності, 

альтернативою 

О.Є. Кузьмін,  

О.Г. Мельник  

Ризик - це ймовірність виникнення втрат, недоотримання 

прибутків, небажаного розвитку середовища функціонування, 

відхилення від установлених цілей  

В.В. Лук’янова, 

Т.В. Головач  

Ризик - об’єктивно-суб’єктивна категорія, пов’язана з подоланням 

невизначеності, випадковості, конфліктності в ситуації неминучого 

вибору, що відображає ступінь досягнення суб’єктом очікуваного 

результату 

Н.І. Машина  Ризик - імовірність втрати підприємством частини своїх ресурсів, 

недоотримання доходів чи появи додаткових витрат у результаті 

здійснення певної виробничої і фінансової діяльності 

І.І. Сахарцева, 

О.В. Шляга  

Ризик - об’єктивна реальність, яку необхідно враховувати під час 

планування діяльності в майбутньому 

Стандарти 

управління 

ризиками FERMA  

Ризик - комбінація ймовірності події та її наслідків.  
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А.О. Старостіна, 

В.А. Кравченко 

Автори трактують ризик як комбінацію трьох елементів: подія, 

пов’язана з діяльністю підприємства і яка впливає на нього, 

імовірність цієї події, наслідки, що унеможливлюють досягнення 

запланованих цілей і в остаточному підсумку позначаються на 

доходах підприємства.  

А.В. Шегда,  

М.В. Голованенко  

Ризик в економічному розумінні передбачає втрати (збитки), 

імовірність яких пов’язана з наявністю невизначеності, а також 

зиск і прибуток, отримати які можливо лише завдяки діям, 

пов’язаним з ризиком.  

 

Труднощі класифікації ризиків зумовлені високим рівнем 

невизначеності господарської діяльності підприємств. Наявність відмінних 

точок зору відповідно до рівня деталізації ризиків призводить до виявлення 

чималої кількості їх різновидів, тісно пов’язаних між собою. Складність 

класифікації ризиків полягає в їхній різноманітності. Під класифікацією 

ризиків будемо розуміти розподіл ризиків за групами відповідно до ознак у 

відповідності до виявлених проблем. На сьогодні, відсутня загальноприйнята 

класифікація ризиків. Узагальнені наявні класифікації ризиків подані в 

таблиці 2. 

Таблиця 2  - Узагальнена класифікація ризиків 

Класифікаційна ознака Види ризиків 

За природою 

виникнення  

суб’єктивний; об’єктивний  

За ступенем керованості  керований; некерований  

За сферою виникнення  зовнішній некерований; зовнішній керований; внутрішній  

За можливістю 

страхування  

застрахований; незастрахований  

За етапом виникнення  на етапі прийняття рішень; на етапі реалізації рішень  

За тривалістю впливу  довготривалий; короткотривалий  

За ступенем можливого 

захисту  

ризик, від якого можливий повний захист; ризик, від якого 

можливий частковий захист; ризик, від якого неможливий 

захист  

За масштабом 

фінансових наслідків  

призводить до незворотних наслідків; призводить до значних 

фінансових збитків; призводить до незначних фінансових 

збитків  

За періодичністю 

виникнення  

постійний; періодичний; разовий  

За ступенем 

ризиконасиченості  

мінімальний; підвищений; критичний; неприпустимий  

За характером діяльності  фінансовий; транспортний; юридичний; кредитний; технічний; 

політичний; комерційний; інвестиційний; виробничий; 

екологічний; інноваційний; страховий  

За характером можливих матеріальний; організаційний; психологічний; соціальний; 
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втрат  репутаційний; фінансовий  

За формою організації 

захисту від ризику  

ризик, від якого є захист через прийняття захисних заходів 

всередині підприємства; ризик, від якого є захист через 

використання державної соціальної підтримки; ризик, від якого 

є захист через страхування  

За чисельністю осіб, які 

приймають рішення  

індивідуальний; груповий  

За місцем походження  глобальний; регіональний; локальний  

За родом небезпеки  техногенний; природний; змішаний  

За ступенем участі 

людини  

мотиваційний; управлінський; професійно-кваліфікаційний; 

соціально-психологічний; фізіологічний  

 

Отже, в результаті дослідження приходимо до висновку, що на сьогодні 

нараховують більше 40 різних критеріїв ризиків і більше 220 видів ризиків, 

однак в економічній літературі не має єдності розуміння щодо даного 

питання. Це є наслідком того, що поняття ризик можна трактувати з багатьох 

точок зору і кожна з них може бути вірною.  

Серед різноманіття ризиків особливе місце займають репутаційні 

ризики, які мало вивчені в теорії і недостатньо враховуються підприємствами 

на практиці в процесі прийняття рішень. В умовах глобальної фінансово-

економічної кризи вижити підприємству в екстремальних умовах досить 

часто допомагають раніше сформована репутація і завойована довіра 

акціонерів, партнерів і клієнтів, а також ефективна робота з ідентифікації та 

мінімізації репутаційних ризиків.  

У сучасних жорстких ринкових умовах господарювання підприємства 

знаходяться в прямій залежності від суспільства, а точніше від ступеня 

довіри і лояльності до них з боку різних груп громадськості (стейкхолдерів, 

цільової аудиторії) - це суб’єкти сприйняття підприємства, з якими воно 

стикається в процесі здійснення своєї діяльності і, які істотно впливають на 

досягнення підприємством своїх цілей і на його роботу в цілому. У 

відносинах з деякими зацікавленими групами для підприємства важливі 

короткострокові взаємодії, а з іншими - тривалі. Найбільш важливими 

групами стейкхолдерів є ті групи, чий внесок (робота, капітал, ресурси, 

купівельна спроможність, поширення інформації про підприємство і т. д.) є 
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основою успіху або краху підприємства - це: персонал (включаючи 

керівництво підприємства), споживачі, акціонери і інвестори, бізнес-

партнери, конкуренти, ЗМІ, органи влади (чиновники і законодавці), 

представники експертної спільноти, громадські організації. У зв’язку з цим, 

велика увага стала приділятися іміджу і репутації, так як за сучасних умов, 

саме позитивний імідж і добра репутація стають визначальними в ринковому 

середовищі, забезпечуючи підприємству високий суспільний рейтинг і 

фінансовий успіх. Більш того, саме репутація:  

- є реальним і істотним негрошовим нематеріальним активом 

підприємства, який сприяє зміні його вартості;  

- лежить в основі вибору цільовою аудиторією підприємства;  

- є вирішальним фактором забезпечення економічної безпеки 

підприємства та підвищення його конкурентоспроможності та 

життєздатності, досягнення його цілей;  

- є запорукою забезпечення стабільності, успішного функціонування і 

динамічного розвитку в мінливому нестабільному навколишньому 

ринковому середовищі.  

В умовах нестабільності репутаційні ризики набувають вагомого 

значення. Так, дослідження, які провели компанії «Ернст енд Янг» та 

OxfordAnalitica, довели, що в умовах економічної нестабільності в рейтингу 

ризиків, які мають вагомий вплив на найбільшу кількість секторів економіки, 

репутаційні ризики піднялись на 12 позицій (з 22-го місця до 10) [2].  

Поява репутаційного ризику обумовлена активним впливом на 

підприємство громадської думки - це сукупність уявлень, оцінок і суджень 

щодо підприємства, що розділяються більшістю населення або його 

частиною. Більш того, саме ця громадська думка і призводить до збільшення 

впливу репутаційного ризику: позитивна громадська думка про підприємство 

підвищує оцінку його іміджу і покращує його репутацію і, як наслідок, 

знижує вплив репутаційного ризику, а негативна думка навпаки знижує всі 

характеристики підприємства і посилює цей ризик [3].  
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Таким чином, за сучасних умов господарювання, в теорії і практиці 

ризик-менеджменту репутаційному ризику не приділяється належної уваги: 

він недостатньо вивчений і практично ніяк не керований, тому 

недооцінюється або ігнорується топ-менеджментом підприємств різних 

галузей економіки. Однак у жорстких висококонкурентних ринкових умовах 

господарювання, саме репутаційний ризик серед нефінансових ризиків 

набуває вагомого значення, адже його недооцінка чи ігнорування можуть 

призвести до згубних, а іноді і катастрофічних для підприємства наслідків. 
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актуальні проблеми розвитку управління колективом, запропоновано шляхи 

їх вирішення. Розглянуто сучасний досвід використання прогресивних 

соціально- психологічних факторів управління колективом.  

Ключові слова: соціально-психологічні фактори, управління колективом, 

сучасний менеджмент на підприємстві, соціальна відповідальність, 

психологія управління. 

Кожне підприємство має на меті не тільки отримання прибутку, а й 

систематичне та стабільне зростання своїх показників та збільшення своєї 

ролі на місцевому, регіональному чи міжнародному ринках. Загалом кажучи, 

прагне досягнути успіху у своїй діяльності. Значну роль в діяльності 

підприємства грають соціально-психологічні фактори, що прямо або 

опосередковано впливають на результати діяльності кожного працівника як 

елемента. Саме механізми регулювання даними чинниками надають 

можливість корегувати роботою колективу. Одним із елементів соціально-

психологічного впливу можна виділити систему стимулювання праці, що на 

сьогодні досить застаріла, в її основі більше використовується матеріальний 

принцип стимулювання, що є недосконалим. Більш раціональним було б 

рівноцінне поєднання як нематеріального стимулу, так і матеріального. 

Кризові явища в Україні сьогодні загрожують тим, що в організаціях 

виникають фінансові проблеми і тим самим втрачають як свої позиції на 

ринку, так і кваліфікованих кадрів, без яких подолати кризу неможливо. При 

цьому головним завданням керівника постає збереження провідних 

співробітників за допомогою впливу соціально-психологічних чинників. 

Розглядаючи процес соціально-психологічних чинників ми торкаємось 

питань пов’язаних із людською психологією та свідомістю людини. Задача ж 

ефективного впливу соціально-психологічних факторів полягає в такому 

гармонійному поєднанні цих двох складових при якому робітники готові 

викластись на повну заради вирішення поставлених перед ними завдань, 

отримуючи при цьому не тільки матеріальне, а й естетичне задоволення. 
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Соціально-психологічні фактори залишаються актуальними в управлінні 

плинності кадрів. Для формування міцної трудової мотивації необхідно, щоб 

зміст праці виходив за межі тільки особистих матеріальних потреб людини. 

Мотивація високопродуктивної праці дозволить забезпечити поряд із 

відновленням нормальної працездатності працівників зменшення плинності 

кадрів, підвищення місця, яке посідає цінність праці в загальній структурі 

соціальних цінностей, формування нової трудової свідомості і трудової 

етики. Стимулювання як тактика вирішення проблеми є орієнтацією на 

фактичну структуру цінностей і зацікавлень працівника, на більш повну 

реалізацію трудового потенціалу. 

Питаннями, що пов’язані з дослідженням впливу соціально-

психологічних чинників на колектив займалися такі відомі вчені як: 

Білозеров І.С, Беззуб Л.О., Вовканич С., Гринько О.В., Е. Мейо. Є публікації 

які присвячені вивченою соціально-психологічного клімату колективу як 

одного з важливих соціально-психологічних факторів, а саме: Вертель В.В., 

Калайда Л.В., Пушкар З. та інші. 

Проблема збільшення ролі «людського» фактору є найважливішим  на 

сьогодні, її слід розглядати як капітал, а тому персонал важливо 

стимулювати. Адже потрібно враховувати той фактор, що працівник 

продуктивніше трудиться в тому разі, коли відчуває свою значимість. 

На сьогодні залишається проблемним питання ефективності  управління 

трудовим колективом на підприємстві, так як для досягнення цілей 

організації керівники повинні шукати ті методи, які змусять працівників 

якісно виконувати свою роботу. Відомо, що колектив є чимось більшим, ніж 

просто логічне впорядкування працівників, що виконують взаємозв'язані 

завдання. І від соціально-психологічного клімату, від настрою кожного 

працівника залежить продуктивність праці, здоров'я і багато що інше. 

На нашу думку, доцільно звернути увагу на більш детальне вивчення 

ролі соціально-психологічних факторів в управлінні кадрами на 

підприємстві, бо за нездорового психологічного клімату в організації 
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підвищується плинність кадрів, що перешкоджає досягненню стійкості і 

рівноваги промислово-економічних систем, впливає на якість праці та обсяг 

отриманого прибутку підприємств; залучення нових робітників коштує 

дорожче, ніж навчання своїх. 

Під впливом соціально-психологічних факторів в управлінні 

формуються суспільна свідомість, психологічні зв'язки в колективі, 

відношення до праці. Психологічний стан працівника може сприяти 

підвищенню продуктивності й ефективності праці, і навпаки, знижує трудову 

активність людей (втома, роздратування, апатія тощо). 

Соціально-психологічні фактори звичайно виступають у вигляді 

матеріальних умов праці (стан та забезпеченість технічними засобами, 

техніка безпеки, санітарно-гігієнічні умови праці, виробнича естетика) і 

організаційних моментів (організаційне нормування та регламентування, 

трудова дисципліна). Вони визначаються якістю трудових колективів, їх 

соціально-демографічним складом, рівнем підготовки, трудової активності, 

що формує морально-психологічний клімат загалом. 

Дані чинники особливо важливі для підприємства в період переходу 

підприємств на багатозмінний режим роботи, що безпосередньо чіпає 

інтереси працівника і змінює звичний для нього графік. 

Соціально-психологічні фактори − це прояви соціально-психологічної 

реальності, що спостерігаються чи фіксуються. Вони впливають на всі 

психологічні прояви індивіду, а саме: його сприйняття, мислення, пам'ять, 

уявлення, емоції та волю. 

Соціально-психологічні чинники можна розглянути і як це механізми 

впливу людей один на одного в масових скупченнях. 

Серед соціально-психологічних чинників найбільш важливим слід 

вважати: 

− протягування − привертання уваги людей, що знаходяться навколо до 

певної події їх залучення. Надалі він характеризується тим, що накопичення 

людей стає стимулом для зацікавленості інших. Вченими доведено, якщо 
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привернути до проблеми 15 працівників в організації, то мимовільно на це 

звернуть свою увагу ще 40% оточуючих; 

− наслідування − процес, що проявляється у копіюванні та відтворенні 

людиною певних зразків та моделей поведінки; 

− навіювання − активний психологічний вплив на працівників з метою 

насадження в їх свідомість власних думок, поглядів. Даний механізм 

можливий при правильних обставинах: інформація надходить від особи, яка 

користується стійким авторитетом, довірою, при цьому мовець емоційно і 

впевнено повідомляє про неї; 

− механізм емоційного зараження − процес передачі своїх емоцій одного 

індивіда до численної кількості інших, через властивість підсвідомої 

схильності  піддаватися на їх вплив при безпосередньому контакті. 

Особливістю емоційного зараження виступає безпосередній 

комунікативний зв'язок, а також саме наростання напруження. Ступінь 

зараження залежить від сили емоційного заряду та кількості присутніх 

людей. В основному люди реагують на експресію та різкі рухи − голосність 

мови, ритм дихання, інтонації, міміку та пантоміміку, колір і вологість шкіри, 

і такою ж мірою підсвідомо переймається ними. У масових скупченнях 

людей, де існує безпосередній контакт, взаємне стимулювання набуває 

кругового характеру; 

− механізм групової творчості − створення образів спільної уваги, що 

фокусують почуття і уявлення присутніх. Це може бути трансформація 

первісного об’єкта зацікавленості, чутки, різноманітні повідомлення тощо. 

Його функціями можна виділити: активна − спонукання до дій, регулятивна − 

надання поведінці спільної спрямованості, завдяки чому люди з часом 

можуть розпочати активні дії без жодних зовнішніх стимулів; 

− механізм групової могутності − проявляється у виникненні у кожного 

окремого індивіда відчуття власної сили та непереможності, отже − 

безкарності. 
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Одним з головних соціально-психологічних чинників вчені виділяють 

соціально-психологічний клімат. 

Психологічний клімат − це емоційний окрас психологічних зв’язків 

членів колективу, що виникає на основі симпатії, сумісності характерів, 

інтересів, нахилів [2]. Психологічний клімат складається з трьох елементів: 

− соціальний клімат − усвідомлення загальних цілей і задач; 

− моральний клімат − приємні моральні цінності організації; 

− психологічний клімат − неофіційні відносини, які складаються між 

працівниками. 

Соціально-психологічний клімат − це якісна сторона міжособистісних 

відносин, яка проявляється у вигляді сукупності психологічних умов, які 

сприяють або перешкоджають спільній продуктивній діяльності і 

усесторонньому розвитку особистості в групі. 

При підборі персоналу великий вплив формують соціально-психологічні 

фактори, як: чисельність, вік, стать, рівень освіти, тип темпераменту. 

Найважливішими ознаками сприятливого соціально-психологічного 

клімату є суб’єктивні, серед яких виділяють довір’я та високу вимогливість 

членів групи один до одного; сприятливу та ділову критику; вільне 

висловлення своєї думки при обговоренні питань, які стосуються всього 

колективу; відсутність тиску керівників на підлеглих і визнання за ними 

права приймати значимі для групи рішення; достатню поінформованість 

членів колективу про його задачі і стан справ; задоволеність приналежністю 

до колективу; високий ступінь емоційної виключності і взаємодопомоги в 

ситуаціях, які викликають фрустрацію у когось з членів колективу; взяття на 

себе відповідальності за стан справ в групі кожним з її членів, та ін. 

А серед об’єктивних вчені виділяють такі як: високі показники 

результатів діяльності; низьку плинність кадрів; високий рівень трудової 

дисципліни; відсутність напруженості й конфліктності в колективі тощо. 

Характер соціально-психологічного клімату в цілому залежить від рівня 

групового розвитку. Між станом клімату розвинутого колективу і 
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ефективністю спільної діяльності її членів, згуртованістю існує позитивний 

зв'язок. Оптимальне управління діяльністю і кліматом в будь-якому 

колективі потребує спеціальних знань та вмінь від керуючого складу. 

Соціально-психологічний клімат залежить від стилю керівництва. В 

своїй діяльності по його оптимізації керівнику слід опиратися на 

найактивніших, свідомих і авторитетних членів колективу. 

Також на клімат в колективі впливає стиль керівництва, особливість 

діяльності, система взаємовідносин по вертикалі та горизонталі, сумісність. 

Для того щоб підтримувався позитивний моральний клімат в організації 

вчені виділяють ті чинники, що можуть вплинути на нього. Серед них є: 

довіра між колегами, сприятлива та ділова критика, відсутність тиску 

керівника на працівників нижчих рівнів, відсутність напруженості та 

конфліктів в колективі. 

Складна структура організації утворює єдине ціле завдяки 

цілеспрямованому впливу на її основні зв'язки і процеси. Це досягається 

управлінською діяльністю, що являє собою сполучення різних функцій, 

стилів керівництва, методів управлінського впливу. Кожна з перерахованих 

складових спрямована на вирішення специфічних, різноманітних і складних 

проблем взаємодії між окремими підрозділами організації в процесі 

продукування неї товарів та послуг.  

Колектив відіграє величезну роль в житті кожної людини, яку важко 

переоцінити; перш за все, задовольняється природна потреба людей у 

спілкуванні і діловій взаємодії, в приналежності до групи, у колективі 

людина в необхідних випадках відчуває підтримку і захист, знаходить 

визнання своїх досягнень, також розвивається як професіонал, проходить 

певні ступені по кар'єрних сходах. У той же час поряд з бажанням бути в 

колективі люди хочуть відрізнятися від інших, залишатися 

індивідуальностями. Впливаючи на поведінку людей, колектив багато в чому 

допомагає змінам, в колективі людина має можливість по-новому поглянути 

на себе з боку, оцінити себе і свою роль в суспільстві. Колектив змінює 
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людину, так як йому доводиться вчитися жити і працювати в оточенні інших 

людей, пристосовувати до них свої бажання, інтереси. Колектив значною 

мірою стимулює творчу і професійну активність більшості людей, пробуджує 

в них прагнення до вдосконалення, до лідерства, до конкуренції.  

Як висновок зазначимо, що сфера застосування соціально-

психологічних методів дуже широка. Вона включає регулювання між 

групових і внутрішньо групових відносин, управління груповою динамікою, 

управління окремими явищами і сторонами колективного життя, в якому 

формується суспільна свідомість, психологічні зв’язки в колективі, сумлінне 

відношення до праці. Отже, як показує практика, виникає необхідність 

використання менеджером соціально-психологічних методів на всіх рівнях та 

етапах управління. Це сприятиме формуванню висококваліфікованої 

ефективної команди, кожен член якої реалізовуватиме свій потенціал на 

найвищому рівні, в результаті чого підвищуватиметься результативність 

діяльності підприємства. 
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У статті проводиться аналіз асортименту товарів та послуг ТОВ «АЛЬТ-

СТАР». Розглядається динаміка змін у дев’яти основних категоріях 

протягом періоду 2016-2018 років. На основі отриманих даних проведемо 

дослідження асортименту послуг ТОВ «АЛЬТ-СТАР» за допомогою матриці 

BCG. 

Ключові слова:  управління асортиментом, рентабельність продажів, 

формування асортименту, матриця BCG, питома вага послуги.   

Постанова проблеми. У сучасній Україні доволі значна кількість людей 

мають авто, що призвело до виникнення розвинутої сфери технічного 

обслуговування транспортних засобів. Керівникам підприємств, що надають 

такі послуги необхідно знати, які саме типи послуг користуються 

найбільшим попитом. Саме тому, розгляд цієї теми є актуальним для 

вітчизняної економіки. 

Мета статті. Проаналізувати асортимент послуг, що надає ТОВ «АЛЬТ-

СТАР» і виявити найбільш та найменш прибуткові види діяльності 

підприємства.  

Аналіз останніх джерел і публікацій. У руслі освітлення особливостей 

управління товарним асортиментом працювали такі вітчизняні та закордоні 

вчені, як Жданова Т. С. [1], Качуріна І. М. [2], Маслакова Н. Д.,[3] 

Несторишен І. В. [4] та інші. Теорія і практика управління асортиментом 

промислових підприємств виділяє значну кількість форм, видів і методів 

управління асортиментом. 

ТОВ «АЛЬТ-СТАР» знаходиться у місті Київ і працює з 2010 року. 

Основними видами діяльності підприємства є: 



32 
 

- 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; 

- 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних 

засобів; 

-  45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних 

засобів. 

Проаналізуємо асортимент послуг та послуг ТОВ «АЛЬТ-СТАР». Для 

цього оцінимо структуру і динаміку виручки від продажів в 2016 - 2018 рр. У 

структурі виручки ТОВ «АЛЬТ-СТАР»  від продажів найбільша питома вага 

припадає на надання послуг по заміні масла. В аналізованому періоді вона 

практично не змінилася і склала 32,86%, 32,54% і 32,06% в 2016, 2017 та 2018 

роках відповідно. На другому місці за величиною виручки від продажів в 

структурі послуг знаходиться заміна фільтрів (22,76%, 22,48% і 22,17% в 

2016, 2017 та 2018 роках відповідно). 

Затребуваними є послуги шиномонтажу. Їх питома вага в 2016 році 

склала 15,23%. В аналізованому періоді в структурі асортименту 

збільшується питома вага послуг з виконання кузовного ремонту. У 2016 році 

ця частка становила 8,76%, в 2018 році збільшилася до 9,57%. Питома вага 

послуг з ремонту автоелектрики збільшилася з 3,83% в 2016 році до 6,12% в 

2018 році (на 2,29%).  

Питома вага послуг з ремонту двигуна за останні три роки збільшився на 

2,12% і склав в 2018 р 4,16%. Позитивна динаміка є характерною для питомої 

ваги послуг з фарбування автомобілів в структурі асортименту підприємства. 

Даний показник склав 2,94%, 3,88% і 4,64% в 2016, 2017 та 2018 роках 

відповідно. Структура виручки від продажів ТОВ «АЛЬТ-СТАР» в 2018 році 

приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура виручки від продажів ТОВ «АЛЬТ-СТАР» в 2018 році 

За останні три роки в структурі асортименту ТОВ «АЛЬТ-СТАР» 

знизилася питома вага двох послуг - заміна скла (на 3,16%) і заміна деталей 

(на 1,77%). 

Таким чином, асортимент послуг ТОВ «АЛЬТ-СТАР» в аналізованому 

періоді стабільний, його основу складають чотири види послуг - заміна 

масла, заміна фільтрів, шиномонтаж і кузовний ремонт. Однак в структурі 

асортименту збільшується питома вага таких послуг, як автоелектрика, 

ремонт двигуна і фарбування автомобіля. У той же час знижується питома 

вага таких послуг, як заміна скла та заміна деталей. 

В цілому виручка ТОВ «АЛЬТ-СТАР» від продажів в 2018 році зросла в 

порівнянні з 2016 роком на 32,16%. Однак темпи приросту для різних послуг 

були різними. За три роки виручка від надання послуг по заміні масла і 

фільтрів, шиномонтажу збільшилася на 28,97%, 28,70% і 27,16% відповідно. 

Виручка від виконання кузовного ремонту збільшилася більш істотно - на 

44,38%. 

Найбільші темпи приросту характерні для трьох видів послуг. Виручка 

від надання послуг по ремонту автоелектрики за три роки збільшилася в 2,11 
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рази, по ремонту двигуна - в 2,69 рази, від фарбування автомобілів - в 2,1 

рази. Отже, попит на дані послуги щорічно збільшується, і підприємству 

необхідно вживати заходів щодо стимулювання їх продажів. 

Для двох видів послуг характерно зниження виручки від продажів. Так, 

виручка тримана від реалізації послуги заміни деталей від продажів в 2018 

році в порівнянні з 2016 роком зменшилася на 9,44%, виручка від заміни скла 

за цей же період скоротилася на 46,13%. Отже, попит на дані види послуг 

знижується.  

З метою оцінки ефективності маркетингової асортиментної діяльності 

ТОВ «АЛЬТ-СТАР» проаналізуємо прибуток від продажів і рентабельність 

продажів. Значну частину прибутку ТОВ «АЛЬТ-СТАР» приносять такі 

послуги, як заміна масла (33,69%), заміна фільтрів (19,36%), шиномонтаж 

(14,82%) і кузовний ремонт (10, 27%). Найменший прибуток був отриманий 

від таких послуг, як заміна скла (2,01%) і заміна деталей (2,53%). Питома 

вага прибутку від надання даних послуг знижується. Питома вага прибутку 

від надання послуг по ремонту автоелектрики збільшилася з 4,50% в 2016 

році до 6,79% в 2018 році (на 2,29 процентних пункту). 

Ремонт двигуна приніс ТОВ «АЛЬТ-СТАР»  в 2018 році 5,06% прибутку 

від продажів. У порівнянні з 2016 роком приріст склав 2,66 процентних 

пункту. Прибуток від фарбування автомобілів в 2018 році мав питому вагу 

3,21. З 2018 року показник збільшився на 2,26% і склав 5,47%. Отже, 

перераховані три послуги користуються у клієнтів попитом і доцільно 

стимулювати їх збут. Структура прибутку від продажу послуг ТОВ «АЛЬТ-

СТАР»  в 2018 році приведена на рис. 2. 
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Рис. 2 -  Структура прибутку від продажу послуг ТОВ «АЛЬТ-СТАР» в 

2018 році 

Прибуток від надання послуг по заміні масла в 2018 році склав 973 тис. 

грн. Приріст показника до 2016 року склав 61,36%, до 2017 року - 28,53%. 

Прибуток від надання послуг по заміні фільтрів також має позитивну 

динаміку. Він збільшився з 301 тис. грн. в 2016 році до 559 тис. грн. в 2018 

році (на 258 тис. грн., або на 85,71%). 

Прибуток від надання послуг шиномонтажу в 2016 році склав 428 тис. 

грн. У порівнянні з 2015 роком він збільшився на 90 тис. грн., або на 26,63%. 

Прибуток від виконання кузовного ремонту також збільшується швидкими 

темпами. Він зріс з 164 тис. грн. в 2016 році до 297 тис. грн. в 2018 році (на 

133 тис. грн. або на 81,10% за три роки). 

За аналізований період знизилася прибуток тільки від одного виду 

послуг - заміна скла. З 2018 року він складав 58 тис. грн., що, в порівнянні з 

2016 роком означає зменшення на 43 тис. грн., або на 42,57%. 

Найбільші темпи приросту характерні для прибутку від продажу таких 

послуг, як ремонт двигуна (в 3,74 рази за три роки), фарбування автомобіля 
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(в 3,04 рази за три роки) і автоелектрики (в 2,68 рази за три роки). Отже, 

просування даних послуг ефективно.  

Оцінимо рентабельність продажу послуг ТОВ «АЛЬТ-СТАР» в 2016 -  

2018 рр. (табл. 1). 

Таблиця 1 - Показники рентабельності продажу послуг ТОВ «АЛЬТ-

СТАР» в 2016 - 2018 рр.,% 

Види послуг 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Заміна масла 25,14 27,68 31,45 

Заміна фільтрів 18,11 23,98 26,13 

Шинмонтаж 19,90 26,55 29,12 

Заміна деталей 14,29 17,92 19,52 

Автоелектрика 26,07 29,00 33,16 

Ремонт двигуна 26,17 32,57 36,41 

Фарбування автомобіля 24,19 32,21 35,27 

Заміна скла 26,03 26,57 27,75 

Кузовний ремонт 25,63 30,18 32,14 

Разом 22,21 26,81 29,93 

 

З табл. 1 видно, що найменш рентабельними в 2018 році були такі види 

послуг, як заміна деталей (19,52% ) і заміна скла (27,75%). Найбільш 

рентабельними були три види послуг, як автоелектрика, ремонт двигуна і 

фарбування автомобілів. Рівень їх рентабельності склав в 2018 році 33,16%, 

36,41% і 35,27% відповідно. 

Як показав аналіз, усі послуги ТОВ «АЛЬТ-СТАР» є рентабельними і 

показники мають позитивну динаміку, однак рівень рентабельності істотно 

відрізняється. 

Проведемо аналіз асортименту послуг ТОВ «АЛЬТ-СТАР» за 

адаптованою матриці BCG. Побудуємо матрицю BCG за наступним 

принципом: 

- вісь Х: частка послуги в обсязі продажів ТОВ «АЛЬТ-СТАР» 

(відношення виручки від продажу послуги до загальної виручки від продажів 

за 2018 році) 

- вісь Y: темпи зростання виручки від продажу послуги по відношенню 

до попереднього періоду. 
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Точка розділу послуг за темпами зростання - середній темп зростання 

продажу всіх послуг ТОВ «АЛЬТ-СТАР»  в 2018 році в порівнянні з 2017 

роком - 14,81%. Розмір точки, що позначає послугу, відображає величину 

виручки від продажів. 

Таблиця 2 - Класифікація послуг ТОВ «АЛЬТ-СТАР» по матриці BCG і 

стратегія їх просування 

Послуги Категорія Стратегія щодо просування послуг 

Шиномонтаж «Зірки» Послуга має високий темп зростання і приносить багато 

прибутку. Стратегія - збільшення обсягу продажів 

Заміна масла «Дійні корови» 

 

Послуги забезпечують значну частину доходів 

підприємства. Оптимальна стратегія - підтримка питомої 

ваги в структурі асортименту на наявному рівні. 

 

Заміна фільтрів 

Заміна деталей «Собаки» 

 

Собівартість послуг відносно висока в порівнянні з 

конкурентами. Оскільки ці послуги потрібні для підтримки 

іміджу ТОВ «АЛЬТ-СТАР», оптимальним рішенням буде 

збереження їх питомої ваги в структурі асортименту. 

 

Заміна скла 

Автоелектрика «Дикі кішки» Підприємству рекомендується фінансувати кошти на 

підтримку «диких кішок», оскільки їх зростання поступово 

збільшиться, і вони перейдуть в категорію «Дійних корів».  
Ремонт двигуна 

фарбування 

автомобіля 

Кузовний ремонт 

 

За результатами побудови матриці BCG виділимо чотири групи послуг 

ТОВ «АЛЬТ-СТАР»» в залежності від її попадання в відповідний квадрант і 

визначимо стратегію щодо кожної послуги . З представлених даних випливає, 

що найбільш перспективними для розвитку є такі види послуг, як 

автоелектрика, ремонт двигуна, фарбування автомобіля і кузовний ремонт. 
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УДК 658.562(045) 

                                                                                                                     Біла Г.С 

                                                   Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ, ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

У статті обґрунтовано доцільність створення та впровадження 

ефективної системи управління якістю продукції та послуг на 

підприємствах. Визначено показники якості облуговування, принципи 

управління торговельного облуговування. Висвітлено найбільш дієві 

інструменти системи управління якістю. 

Ключові слова: якість продукції, система управління якістю, система 

якості обслуговування споживачів, показники якості, система контролю 

якості. 

У сучасному світі споживач з кожним днем стає все більш обізнаним та 

вимогливим. Підприємцям доводиться постійно вдосконалювати якість своєї 

продукції, якість обслуговування, переходити від одного методу продажу 
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товарів до іншого, постійно проводити аналіз своєї діяльності, та виправляти 

свої недоліки. Торгове обслуговування покупців є завершальним етапом 

функціонування торгівлі і здійснюється через процес роздрібного продажу 

товарів і послуг, які надаються покупцям у магазинах. В умовах ринкових 

відносин, які склалися в нашій країні за останні роки, процес торговельного 

обслуговування покупців стає найважливішим об'єктом контролю та 

економічного аналізу в підприємствах торгівлі. 

Нині торгівля стає найстійкішою сферою у розвитку ринкових відносин. 

Завдання торгівлі – довести товари до кінцевого споживача, й активно 

впливати на формування споживчого попиту, що організувати неможливо без 

якісного торгового обслуговування. Проблема якості торгового 

обслуговування постійно хвилює як покупців так і продавців. Процес 

торговельного обслуговування є взаємодія продавців і покупців, в результаті 

якого можливе забезпечення конкурентоспроможності торгового 

підприємства і стимулювання процесу продажу товарів. 

Поліпшення якості послуг – найважливіший напрям розвитку 

підприємств, джерело їх економічного зростання. У цих умовах зростає 

значення комплексного управління якістю та ефективністю виробництва. 

Якість - поняття багатопланове, забезпечення його вимагає об'єднання 

творчого потенціалу і практичного досвіду багатьох фахівців. Проблема 

підвищення якості може бути вирішена тільки при спільних зусиллях 

держави, керівників і членів трудових колективів підприємств. Важливу роль 

в рішенні цієї проблеми грають споживачі, що диктують свої вимоги і запити 

виробникам [3, с.126]. 

Поліпшення якості багато в чому залежить від системи 

використовуваної на підприємстві, підвищення якості розцінюється в даний 

час, як вирішальна умова конкурентоспроможності підприємства на 

внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Проблема вдосконалення управління якістю обслуговування була і все 

ще залишається об'єктом та предметом наукових досліджень. Різні аспекти з 
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цієї проблеми досліджували такі вчені, як О.В. Аристов, Л.Е. Басовський, 

А.М. Богатирьов, С.А..Варакута, В.І. Гіссін, О.П. Глудкін, А.І. Ковальов, 

А.О. Заїнчковський, В.В. Окропилов, В.Б. Протасьєв, В.М. Спіцнадель, 

В.К. Федюкін, С.К. Фомічов. 

Зарубіжний досвід управління якістю обслуговування відображений у 

роботах вчених Дж. Маркуса Джоуба, Джоржа С. Ваймерських, Джурана 

Дж.М., Демінга Е., Ісікави К., Каору І., В.С. Литвиненка, Марка Д. Ханна, 

М.І., Новицького, Стівена Б. Вардемана, Ф.І. Шахмалова, Харингтона Дж.Х.  

Якість торговельного обслуговування знаходиться в повній залежності 

від досягнутого рівня виробництва предметів споживання в країні і наявних 

ресурсів для його задоволення; воно виражається в кількості і якості товарів, 

умови їх придбання, витратах часу покупців і якості послуг, культурі 

обслуговування. Одним з основних показників, що характеризують процес 

обслуговування покупців, є рівень якості торговельного обслуговування. 

Отже, в умовах ринкової конкуренції велике значення приділяється 

торговельному обслуговуванню, так як від якості і підвищення рівня 

торгового обслуговування залежить ефективна торгова діяльність будь-якого 

підприємства, основним показником якої є розмір прибутку. Із вище 

зазначеного і випливає актуальність даної теми. 

Метою статті є дослідження якості товарів та послуг, впровадження 

ефективної системи управління якістю продукції та послуг на підприємствах. 

Під якістю розуміється сукупність властивостей продукції, які 

обумовлюють придатність задовольняти визначені потреби у відповідності з 

її призначенням. 

Система торговельного обслуговування – це цілісна єдність 

взаємопов'язаних елементів, що забезпечують здійснення торговельного 

обслуговування в об'єктах торгівлі. 

З ростом конкуренції залучення кожного нового клієнта є усе більше 

складним і дорогим заходом. Сьогодні споживач при виборі товару або 

послуги орієнтується не тільки на ціни, але й на якість його обслуговування. 
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Вище керівництво й менеджери компаній добре усвідомлюють це, висока 

якість обслуговування клієнтів стає одним із пріоритетних напрямків їхньої 

діяльності. У зв'язку із цим виникає потреба в ефективній системі контролю 

якості обслуговування споживачів. 

Система якості обслуговування споживачів (контроль якості 

обслуговування) – сукупність реалізованих на підприємстві методів і засобів 

різної природи, що забезпечують задоволення потреб покупців у товарах і 

послугах прийнятної якості й за прийнятний час [8, с.17]. 

Системи керування якістю обслуговування містять у собі: 

• Регламенти (стандарти) процесів обслуговування. 

• Система навчання співробітників. 

• Систему контролю якості обслуговування. 

• Систему управлінської звітності й показників. 

• Структуру суб'єктів процесу керування – структурних підрозділів, 

керівники яких наділені відповідальністю й повноваженнями для досягнення 

поставлених перед ними цілей. 

Показником функціонування системи обслуговування є рівень якості 

обслуговування. Рівень якості обслуговування й задоволеність клієнта 

залежить від ряду факторів: застосовуваної на підприємстві технології 

продажу товарів, швидкості обслуговування, якості, широти й глибини 

товарних асортиментів, стабільності поставок товарів, професійної 

підготовки торговельного персоналу й рівня його мотивації, наявності й 

розміщення торгово-технологічного встаткування в торговельному залі й 

складських приміщеннях, а також від стратегічних цілей і тактичних завдань, 

розв'язуваних керівництвом підприємства на ринку [2, с.145]. 

Сутність обслуговування споживачів полягає в тому, щоб залучити й 

утримати клієнтів, надаючи новий зміст взаєминам зі споживачами, зміст 

яких полягає в тому, щоб перевести споживачів у розряд покупців, а останніх 

зробити постійними, тобто лояльними до торговельного підприємства. 

Кожне підприємство зобов'язане розробляти й постійно поновлювати пакет 
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послуг, які надаються покупцю, і їхню цінність, чітко поділивши на моральну 

й матеріальну цінність. Це дозволить підприємству сформувати інтегровану 

систему обслуговування, що лежить в основі роботи з персоналом. Із цієї 

позиції і з позиції конкурентоспроможності підприємства усе більше уваги 

варто приділяти оцінці якості обслуговування покупців. Торговельне 

обслуговування – це комплексне поняття, яке включає в себе такі поняття, як 

«якість торговельного обслуговування», «культура торгівлі», «культура 

обслуговування», «рівень обслуговування», в основі цих понять лежить 

турбота про покупця, який повинен мати можливість з найменшими 

витратами часу і найбільшими зручностями придбати в торгівлі все 

необхідне. Забезпечення високого рівня торговельного обслуговування 

покупців у магазинах є однією з форм участі торгового підприємства в 

конкуренції на споживчому ринку, формування його конкурентної переваги. 

Якість торговельного обслуговування – це сукупність ознак і показників, 

які дозволяють установити ступінь відповідності основних і допоміжних 

торговельно-технологічних процесіє у торговельному підприємстві вимогам 

споживачів. У загальному розумінні якість торговельного обслуговування в 

роздрібній торгівлі – це відповідність рівня сервісу зовнішнім або 

внутрішнім стандартам обслуговування торговельного підприємства. При 

цьому зовнішні стандарти обслуговування формуються спільними зусиллями 

всіх суб'єктів споживчого ринку і коригуються державними органами і 

громадськими організаціями і є обов'язковими до виконання всіма суб'єктами 

роздрібної торговельної діяльності. Внутрішні стандарти встановлюються 

керівництвом торговельної фірми (підприємства) з урахуванням існуючих 

зовнішніх і є зазвичай значно вищими від них [3, с.146]. 

Досягненню цілей управління процесом торгового обслуговування 

значною мірою сприяє так само вирішення наступних завдань: 

‒ визначення критеріїв оцінки якості виконавчої діяльності всіх 

категорій працівників оптової і роздрібної ланки; 

‒ розробка системи показників кількісної оцінки якості торговельного 
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обслуговування покупців; 

‒ виконання кожним працівником і кожною структурною ланкою вимог 

щодо підвищення якості організації праці та культури обслуговування; 

‒ оцінка та аналіз показників якості торгових процесів відповідно де 

досягаються результатами діяльності; 

‒ контроль за виконанням комплексу заходів щодо досягнення 

запланованого рівня якості торгівлі; 

‒ взаємозвязка критеріїв оцінки ефективності та якості функціонування 

з якістю торговельного обслуговування; 

‒ отримання найбільш повної і достовірної інформації по факторному 

рівні якості торгових процесів, оцінка та порівняння його із запланованим [2, 

с.147]. 

Існують наступні принципи управління торговельного обслуговування: 

‒ планування підвищення якості функціонування торговельного 

обслуговування, стабільність досягнутих результатів; 

‒ обов'язковий вплив на якість товарів і організацію праці в усіх ланках і 

на всіх стадіях походження товарів у сфері обігу; 

‒ постійний і діючий контроль за якістю торговельного обслуговування 

на всіх рівнях і у всіх структурних ланках торгівлі; 

‒ оптимальне використання загальних закономірностей теорії систем 

управління; 

‒ систематичний перегляд, оновлення і вдосконалення комплексу 

нормативної та методичної документації на основі досягнень передових 

колективів, котрі домоглися високих результатів підвищення якості та 

культури обслуговування; 

‒ участь усіх категорій працівників торгівлі в управлінні якістю 

організації торгівлі та культури обслуговування. 

Обслуговування справді високого рівня, що цілком відповідає найвищим 

потребам і запитам споживачів, може бути забезпечене лише тими 

учасниками товарного ринку, які прагнуть до досягнення вимог найвищих 
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стандартів. 

Для досягнення високого рівня якості обслуговування, зафіксованого у 

зовнішніх і внутрішніх стандартах, суб'єкти роздрібної торговельної 

діяльності повинні вирішити три такі проблеми : 

1) прийняти рішення про потенційний рівень сервісу, що може бути 

наданим суб'єктом торгівлі споживачам (установити внутрішній стандарт 

обслуговування) ; 

2) розробити стратегію і передбачити низку тактичних заходів для 

усунення виявлених недоліків у фактичному рівні якості сервісу проти 

зафіксованого стандартом; 

3) установити пріоритетні цілі для подолання різниці між реальним 

рівнем якості обслуговування і стандартним. 

Обслуговування справді високого рівня, що цілком відповідає найвищим 

потребам і запитам споживачів, може бути забезпечене лише тими 

учасниками товарного ринку, які прагнуть до досягнення вимог найвищих 

стандартів . 

Серед показників, що характеризують діяльність підприємств торгівлі, 

важливе місце займає рівень обслуговування покупців. Від нього значною 

мірою залежать успіх підприємств у конкурентній боротьбі на споживчому 

ринку, їх імідж і навіть ринкова вартість. Рівень обслуговування покупців 

проявляється у процесі реалізації товарів і характеризує цей процес. 

Результатом цього процесу є задоволення потреб покупців у товарах. Тому 

всі внутрішні фактори економічного, організаційно-технічного і 

технологічного характеру, що впливають на товарооборот підприємств 

отпової торгівлі, визначають також і стан торговельного обслуговування. Він 

перш за все залежить від наявності у магазині широкого і стабільного 

асортименту товарів, а також від забезпечення належної організації праці, 

торговельно-технологічних процесів і управління. Отже, стан 

обслуговування слід розглядати не просто як один із факторів, що впливають 

на товарооборот, а як прояв сукупного впливу комплексу внутрішніх 
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факторів на цей показник . Рівень торговельного обслуговування – це 

результат взаємодії організації обслуговування покупців у магазині і роботи 

його персоналу. У загальному розумінні якість торговельного 

обслуговування в роздрібній торгівлі – це відповідність рівня сервісу 

зовнішнім або внутрішнім стандартам обслуговування торговельного 

підприємства. При цьому зовнішні стандарти обслуговування формуються 

спільними зусиллями всіх суб'єктів споживчого ринку і коригуються 

державними органами і громадськими організаціями і є обов'язковими до 

виконання всіма суб'єктами роздрібної торговельної діяльності [4, с.309]. 

Основні елементи, що визначають рівень обслуговування: 

1. Стан організації обслуговування покупців у магазині: 

- наявність у продажу широкого і стабільного  асортименту товарів , що 

забезпечує задоволення попиту; 

- використання прогресивних методів реалізації товарів, оптимальне 

технологічне планування торгових залів, розміщення і викладка товарів, що 

забезпечують комфорт для покупця і скорочують затрати часи на здійснення 

покупок; 

- надання покупцям додаткових послуг у процесі продажу ї 

післяпродажного обслуговування, а також послуг не пов’язаних 

безпосередньо з продажем конкретних товарів; 

- наявність і використання засобів  внутрішньомагазинної реклами та 

інформації. 

2. Якість обслуговування покупців персоналом магазину: 

-класифікація і професійна майстерність персоналу,що безпосередньо 

бере участь в обслуговуванні покупців; 

- активність персоналу, культура обслуговування, використання 

календарного часу роботи; 

- дотримання правил продажу товаріві порядку здійснення торгівлі.  

 Від персоналу магазину повністю залежить лише якість самого процесу 

обслуговування покупців у момент продажу товарів. Тут важливу роль 
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відіграють професійна майстерність продавця, його особиста культура, 

витримка, такт, зацікавленість у результатах праці [7, с.55]. 

Одним із визначальних факторів якості обслуговування є професійний 

та культурний рівень торговельного персоналу. 

Фактори, що визначають якість торговельного обслуговування у 

магазині: 

1.Організаційні: 

• наявність у магазині широкого і стійкого асортименту товарів, який 

відповідає попиту обраного контингенту покупців; 

• надання додаткових послуг; 

• рекламно-інформаційна діяльність; 

• висока професійна кваліфікація та етика персоналу; 

• дотримання встановлених правил продажу товарів і порядку 

здійснення торгівлі; 

• встановлення режиму роботи магазину. 

2.Техніко-технологічні: 

• застосування прогресивних методів торгівлі; 

• планування торговельної зали, оснащення сучасним торговельно-

технологічним обладнанням; 

• естетичне зовнішнє і внутрішнє оформлення приміщень [7, с.56]. 

Якість торговельного обслуговування, як характеристика діяльності 

окремого підприємства, оцінюється системою показників[4, с.312]: 

Перший показник – стійкість і широта асортименту товарів. Покупець 

приходить у магазин, заздалегідь знаючи, який товар йому потрібен. При 

формуванні асортименту продовольчих товарів рекомендується 

дотримуватися встановленого для магазину асортиментний перелік, 

забезпечувати широту і стійкість внутрішньогрупового асортименту, 

взаємозамінність і комплексність вибору і покупки товарів з урахуванням 

чисельності населення в радіусі обслуговування, обсягів, сезонності попиту 

та інших факторів. У магазині неможливо, та й економічно недоцільно 
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забезпечувати наявність всього торгового асортименту товарів. Тому для 

кожного типу магазину повинен бути сформований оптимальний асортимент 

товарів, що дозволяє створити найкращі умови покупцям для придбання 

товарів. 

 Другий показник – дотримання технології обслуговування покупців 

характеризує відповідність фактичної технології обслуговування тієї яка 

передбачена магазину згідно типом, стандарту, ліцензії. Технологія 

обслуговування впливає на час, що витрачається покупцями на придбання 

покупок в конкретному магазині. Основоположними вимогами раціональної 

технології торговельного обслуговування є: своєчасність приймання товару, 

ретельність підготовки його до продажу, раціональність розміщення 

відповідно з особливостями товару. Поповнення товарного запасу у 

відповідності з попитом покупців, дотримання умов зберігання та продажу 

товарів, організація доставки товарів покупцеві. 

Третій показник – витрати споживання відображає витрати часу покупця 

на придбання товару. Їх можна класифікувати таким чином: витрати часу на 

дорогу в магазин і назад; витрати часу на повторне відвідування магазину або 

відвідування кількох магазинів у разі відсутності необхідного товару 

(залежать від широти і стійкості асортименту в магазині) ; витрати часу на 

очікування, ознайомлення з товаром у магазині і його відбір; розрахунок за 

покупку і отримання обраного товару. У конкретному магазині витрати часу 

покупців залежать від тривалості очікування обслуговування, дотримання 

режиму роботи магазину, наявності товару, організація торгово – 

технологічних процесів, організації праці продавців, касирів та інших 

категорій працівників. Чим ширше асортимент, тим більше часу займає 

ознайомлення і вибір товару, а також підвищення якості консультацій, час, 

що витрачається на вибір товару, зменшується.  

Четвертий показник – активність продажу товарів, професійну 

майстерність працівників, обслуговуючих покупців не може бути 

охарактеризований якимось чисельним вимірником. Тут слід оцінити знання 
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продавців товару, його корисності; знання правил експлуатації товару і 

способів споживання; тонке розуміння психології покупців; мистецтво 

демонстрації та пропозиції товарів; вміння рекламувати товар і 

запропонувати супутні і взаємозамінні товари; швидкість обслуговування; 

ввічливість і повагу по відношенню до покупця. 

П'ятий показник – організація торгової реклами та інформації допомагає 

покупцеві вибрати товар або послугу, орієнтуватися в торговому залі. 

Реклама має виховний характер, так як під її впливом покупець вибирає 

товар, вважаючи її достовірною, а товар якісним. Інформація про правила 

продажу товарів, їх розміщення, цінах, корисності, отримання необхідної 

покупцеві консультації надає допомогу покупцеві не тільки у виборі товарів, 

а й сприяє скороченню витрат споживання. 

Шостий показник – надання покупцям послуг характеризує види 

запропонованих покупцю послуг, їх обсяг і якість, на думку покупців.  

Сьомий показник – завершеність покупки обумовлений усіма 

попередніми показниками і самим безпосереднім чином залежить від них, 

визначається цей показник коефіцієнтом завершеності покупки. Завершеність 

покупки в чому залежить від дотримання технології обслуговування, 

швидкості та якості обслуговування, професійної майстерності продавців, 

активності реклами. Для визначення цього показника необхідно проводити 

вибіркові дослідження торговельного обслуговування за допомогою таких 

засобів, як опитування покупців, моментні спостереження за процесом 

обслуговування, інтерв'ю з працівниками торгового залу. 

Восьмий показник – якість обслуговування на думку покупців є 

узагальнюючим і відображає думку покупців про рівень обслуговування. 

Якість праці залежить від якості підготовки працівників магазину, 

організація праці, чіткості визначення функцій, виконуваних різними 

категоріями працівників, механізації та автоматизації умов праці, організації 

внутрішнього контролю за діяльністю працівників масових професій. Оцінка 

здійснюється шляхом опитувань покупців, періодичність яких визначається 
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типом магазину і метою опитування. Результати опитувань покупців 

використовуються на рівні з іншими способами оцінки якості 

обслуговування [8, с.18]. 
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У статті визначено роль Інтернет-комунікацій у маркетинговій діяльності 

підприємства. Досліджено основний показник ефективності Інтернет-

комунікацій підприємства у його комерційному успіху. Оцінено динаміку 

зміни показника трафіку на сайті. Проведено загальну оцінку веб-сторінки 

підприємства. 
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просування, контекстна реклама. 

Комунікації - це складний процес, який включає людей, що розмовляють 

під час особистого спілкування або в групах, на зборах, ведуть розмову по 

телефону чи читають і складають службові записки, листи і звіти. Таким 

чином, комунікація розглядається як спілкування за допомогою слів, букв, 

символів, жестів і як спосіб, за допомогою якого висловлюється відношення 

одного працівника до знань і розумінь іншого, досягається довіра, 

взаємоприйняття поглядів тощо. 

Інтернет-комунікації володіють такими рисами, як інтерактивність, 

гіпертекстова структура і широкі медійні можливості. Інтерактивність – це 

характеристика протікання процесу комунікації, що визначається 

відношенням один до одного комунікаційних повідомлень або визначається 

відношенням поточного комунікаційного повідомлення до попередніх. 

Компаніям Інтернет надав новий інструмент ведення бізнесу, засіб зниження 

витрат і більш повного задоволення потреб цільової аудиторії.  

Користувачі, в свою чергу, отримали нове інформаційне джерело товарів 

і послуг, нові шляхи задоволення своїх потреб за рахунок можливості 
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взаємодії з більш широким колом компаній і новий ефективний засіб 

комунікації, як з компаніями, так і між собою. 

Метою дослідження є визначення ролі Інтернет-комунікацій та 

проведення загальної оцінки основних показників ефективності Інтернет-

комунікацій у комерційному успіху підприємства.  

Проблеми управління маркетинговими комунікаціями, в тому числі і 

інтернет-комунікаціями знайшли своє відображення в численних публікаціях 

вітчизняних та зарубіжних дослідників. Серед вітчизняних науковців відомі 

праці Н.В. Бутенко, Ю.О. Головчук, Т.Г. Діброви, О.В. Зозульова,  

Л.А. Мороз, Є.В. Ромата, А.М. Танасійчук, Л.М. Шульгіної тощо. Серед 

зарубіжних вчених значний інтерес становлять праці Ф.Котлера, Д. Огілві, 

Дж. Россітера та інших. 

Існує безліч сервісів статистики, за допомогою яких можна 

проаналізувати і оцінити успішність пошукового просування, контекстної 

реклами, банерів та інших способів розкрутки сайту в мережі. Одним з 

найбільш зручних, повних і, головне, безкоштовних інструментів, є Google 

Analytics. З його допомогою можна побачити не тільки загальна кількість 

переходів на сайт за певний період, а й джерело цих переходів; сторінки, які 

відвідували користувачі; ключові слова, за якими вони знайшли сайт; час їх 

перебування на ресурсі; глибину перегляду і багато інших показників, які 

дають вичерпні відомості про просування [2, c. 51]. 

Крім того, в Google Analytics є унікальна можливість налаштувати цілі 

просування конкретного сайту і отримувати вже сформовані звіти, що значно 

спрощує роботу зі статистикою і дозволяє швидко коригувати стратегію 

просування.  

По суті, Google Analytics може надати всю необхідну інформацію, яка 

дозволить оцінити просування сайту в Інтернеті. Хоча є й інші сервіси, якими 

також можна користуватися при зборі необхідних даних (Ahrefs, Semrush, 

Serpstat тощо) [1, c. 241].  

Варто відзначити, що більшість компаній, що надають послугу 
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пошукового просування або контекстної реклами, надає звіти своїм клієнтам, 

формуючи їх виходячи з даних цього сервісу статистики. 

Різні сервіси та програми значно допоможуть в оцінці ефективності 

просування сайту та спростять життя будь-якого фахівця з Інтернет-реклами, 

але ніколи не зможуть замінити його, адже вони надають лише дані, які 

необхідно проаналізувати, обробити і прийняти правильне рішення [4, c.121]. 

Тому ефективність заходів зовнішньої Інтернет-комунікацій як 

пошукове просування, контекстна реклама цілком залежить від знань, 

досвіду фахівця, який буде з ними працювати. 

Проведемо загальну оцінку ефективності Інтернет-комунікацій ТОВ 

«Виробниче підприємство «МАРІО».  

З 1998 року почалася історія відомого на сьогодні українського бренду 

«МАРІО», провідного виробника рушникосушок і дизайн-радіаторів з 

нержавіючої сталі.  

Компанія лідирує на ринку в Україні і в країнах СНД серед виробників 

даної продукції. Має власний сайт [6] та збуває свою продукції за його 

допомогою . 

Отже, на нашу думку, основним показником ефективності Інтернет-

комунікацій ТОВ «Виробниче підприємство «МАРІО» є динаміка зміни 

показника трафіку на сайті (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Динаміка зміни показника трафіку корпоративного сайту 

ТОВ «Виробниче підприємство «МАРІО» за січень-жовтень 2019 р. 

На рисунку 1 спостерігаємо негативну динаміку, що свідчить про 
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неефективний рівень зовнішніх Інтернет-комунікацій ТОВ «Виробниче 

підприємство «МАРІО». Причиною цьому може бути недостатній рівень 

оптимізації сайту для пошукової системи, що унеможливлює знаходження 

ресурсу для користувача за певним пошуковим запитом. 

Деякі компанії не враховують важливість оптимізації сайту для 

пошукової системи. Для них це автоматично означає втрату потенційних 

клієнтів та замовлень, навіть без їх відома. Чим швидше виявити будь-яку 

велику чи малу проблему на сайті, тим менше часу та енергії буде витрачено, 

щоб все виправити. 

Проблеми з кодом — це перше, з чим найчастіше програмісти та 

спеціалісти з пошукової оптимізації стикаються в своїй роботі. Досить часто 

він заплутаний, не піддається будь-яким змінам або змінити щось потребує 

неймовірних зусиль, вимагає переписуванню чи не піддається 

автоматизованому тестуванню [4, c. 20]. 

Більшість користувачів досить серйозно ставиться до питання безпеки 

своїх сайтів. Це й не дивно, адже зараз сторінки навіть авторитетних осіб та 

компаній стають жертвами хакерських атак. Конфіденційність та 

недоторканність даних, що передаються між веб-браузером користувача та 

вашим сайтом, є основними перевагами заміни протоколу сайту на більш 

захищений [3, c. 73]. 

В іншому випадку відвідувачі можуть залишити сайт, щоб знайти 

безпечніший. Коли користувачі почувають себе в безпеці, вони довіряють 

вашому ресурсу та є більш прихильними до вашого бренду. На сайті ТОВ 

«Виробниче підприємство «МАРІО» наявний даний протокол, що є 

позитивною характеристикою. 

Наразі більшість людей віддають перевагу мобільним пристроям для 

перегляду сайтів, адже це зручніше та швидше. Сайт повинен відображатись 

та працювати на різних пристроях (планшетах, смартфонах, ноутбуках та 

настільних комп'ютерах). Варто постійно покращувати дизайн сайту та 

робити його максимально приємним для сприйняття, щоб відвідувачі сайту 
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мали хороший користувацький досвід. Вони, швидше за все, залишатимуться 

на веб-сайті компанії набагато довше. Дана ситуація є притаманною ТОВ 

«Виробниче підприємство «МАРІО». 

Веб-сайт ТОВ «Виробниче підприємство «МАРІО» є оптимізованим під 

мобільні пристрої, має адаптивний дизайн, що є позитивною 

характеристикою з точки зору як пошукових систем, так і зручності для 

користувача. 

Більшість компаній, в тому числі і ТОВ «Виробниче підприємство 

«МАРІО» приділяють велику увагу достовірності та релевантності контенту, 

який вони розміщують на своїх сайтах. Це те, що розповідає відвідувачам, 

що це саме за компанія, які товари реалізує та, які послуги надає, які може 

задовольнити. Користувачі розчаровуються, якщо вони заходять на сайт й не 

знаходять те, що шукають [5, c. 27]. 

Недостатньо корисного матеріалу, контент, спрямований лише на 

продаж продукту чи сервісу, або застаріла неточна інформація звичайно 

спонукає просто шукати відповідей на іншому сайті. Тому, контент на 

корпоративному сайті потрібно поліпшувати та оновлювати, щоб він був 

актуальними та привабливими для клієнтів. Позитивною характеристикою 

ТОВ «Виробниче підприємство «МАРІО» у даному випадку є те, що на веб-

ресурсі постійно додаються нові кейси компанії та детальних їх опис. 

Користувачі добре знають, що пошукова система — надійний помічник 

у будь-якій ситуації. Саме вона допомагає їм знаходити необхідну 

інформацію в Інтернеті. Зазвичай люди довіряють джерелам, які знаходяться 

на перших позиціях в пошуку. Низькі позиції у видачі та, відповідно, малий 

трафік — велика проблема для будь-якого сайту. Причиною цього може бути 

відсутність пошукової оптимізації, оскільки, це надзвичайно дієвий спосіб 

просунути сайт у списку видачі різних пошукових систем [7, c. 129]. 

Провести оптимізацію ресурсу правильно зможе тільки фахівець з 

пошукової оптимізації та його команда. У будь-якому випадку, корисно час 

від часу оновлювати сайт та реалізовувати всі свої креативні бізнес-ідеї. 
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Отже, за допомогою Інтернет-комунікації досягається успіх комерційної 

діяльності підприємства. Дане дослідження дало можливість провести 

загальне оцінювання Інтернет-комунікацій підприємства, що випливає із 

повсякденного їхнього залучення до процесів передачі, збереження й 

відтворення результатів наукового пізнання та соціального досвіду.  

Інтернет-комунікації є новітнім атрибутом взаємодії людей в умовах 

інформатизації суспільства та важливим чинником функціонування всіх його 

підсистем. Сучасний світ переживає комунікаційну революцію, в основу якої 

покладено розповсюдження Інтернет-комунікацій.  

Список використаних джерел: 

1. Астахова О.І. Маркетинг: навч. посібник. Харківський національний 

економічний ун-т. X.: Вид. ХНЕУ, 2006. 208 с. 

2. Гнатушенко В.В. Конкурентный маркетинг на предприятии: 

монография. Донецкий национальный ун-т. Донецк: Юго-Восток, 2006. 266 с. 

3. Дорошев В. И. Введение в теорию Интернет-маркетинга: Учеб. 

пособие. М.: ИНФРА-М, 2000. 284 с. 

4. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент: Перевод с английского. СПб.: 

Питер. 2003. 800 с. 

5. Луцій О.П., Васюткіна Н.В. Маркетингові дослідження ринку 

продуктів харчування: організаційно-методичний аспект діяльності суб'єктів 

господарювання. Економічний часопис. Європейський ун-т. К.: Видавництво 

Європейського ун-ту, 2006. 224 с. 

6. Офіційний сайт ТОВ «Виробниче підприємство «МАРІО». Режим 

доступу: https://ua.mario.ua/about. 

7. Тютюнник В. Факторний аналіз прибутку. Справочник экономиста. 

2010. № 10. С. 35- 42. 

 

 

 

 

https://ua.mario.ua/about


56 
 

УДК 65.014 

Бондар Я.В. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 

КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА  

Розкрито сутнісне поняття механізму формування організаційної культури; 

наведено концептуальну модель механізму, яка об’єднує принципи, функції, 

технологію, процес, структуру та важелі, що створюють мотиваційне поле 

для дієвого використання механізму.  

Ключові слова: механізм, організаційна культура, принципи, функції, 

технологія, стратегія, система відносин, цінності, стандарти, норми 

поведінки. 

Широкомасштабні зміни у суспільстві приводять до структурної 

трансформації всіх форм життєдіяльності: економіки, культури ,свідомості, 

що вимагає системного переосмислення багатьох теорій, усталених понять і 

парадигм. Для пояснення природи системних змін уже недостатньо 

керуватися тільки економічними критеріями, необхідно брати до уваги 

чинники іншого характеру, які відзеркалюють внутрішні аспекти: цінності, 

морально-етичні норми, ментальні модуси та інші елементи, об’єднані в 

категорії організаційної культури.  

Організаційна культура формується під динамічним впливом зовнішніх і 

внутрішніх факторів, які задають вектор змін організаційної культури. У 

випадку несприятливого впливу цих факторів для їх нейтралізації, а також 

реального забезпечення реалізації культурологічних цінностей та інших 

елементів організаційної культури послуговуються механізмом, як певним 

ефективним інструментом, який поєднує внутрішні можливості формування 

організаційної культури із зовнішніми чинниками. Рівень функціонування 

цього механізму підтверджує наскільки соціо культурологічні тенденції 

проникають в систему менеджменту підприємства і чи здатне воно гідно 
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сприймати сучасні виклики часу. 

Організаційна культура належить до складних матеріально-духовних 

феноменів, дослідження яких стикається із низкою проблем, які підсилюють 

зростаючий інтерес до її розгляду як глибинної субстанції організаційних 

змін, підвищення конкурентоспроможності підприємства і сучасного 

інструментарію менеджменту.  

Вітчизняні науковці до проблематики організаційної культури 

звернулися не так давно, доповнюючи наукові надбання зарубіжних 

дослідників та збагачуючи  наукову скарбницю новими ідеями. Різноманітні 

аспекти цієї проблематики висвітлювалися у наукових працях українських 

вчених, а саме: М. Баб’як, А. Воронкової, З. Галушко, Г. Дмитренка, 

Н. Жовніра, І. Мажури, В. Скуратівського, А. Колота, О. Кузьміна, 

Л. Панченка, С. Пасєки, Г. Хаєта.  

На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження, яке 

полягає в проведені теоретичного обґрунтування сутності та важливості 

поняття організаційна культура, запропонувати механізм формування і 

розвитку організаційної культури  на торговельному підприємстві та 

дослідити діалектичну взаємодію між  еволюцією систем менеджменту і 

розвитком організаційної культури, що дасть змогу визначити  перспективи 

реформування організаційної культури торговельних підприємств в умовах 

світової глобалізації 

В Україні відбувається масштабна трансформація соціально-економічної 

системи. Шукаючи важелі більш ефективного розвитку, науковці часто 

аналізують лише економічні чинники або методи управління. Проте не 

враховують той факт, що суб’єктом господарювання є людина, на трудову 

поведінку та ефективність діяльності якої значний вплив здійснює чинник 

культури.  

За умов сучасної ринкової ситуації, яка характеризується  економічною 

нестабільністю, необхідною умовою виступає застосування певного 

механізму, що забезпечував би підтримку діяльності торговельних 
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підприємств. Так роль може виконати всебічний розвиток та застосування 

чітко визначеної програми щодо формування організаційної культури на 

вітчизняних підприємствах, яка, в свою чергу, є саме тією ланкою, що 

пов’язує мораль з успіхом підприємства.  

Організаційна культура включає систему ставлень до ризику в бізнесі, 

культивування підприємницького духу, прагнення до високих стандартів у ро-

боті, орієнтацію на незалежність дій, високу якість продукції (послуг) і макси-

мальне задоволення потреб споживачів. Самостійне значення мають ставлення 

до роботи, успіхів і невдач, формування цінностей і морального духу. 

Організаційна культура забезпечує гармонізацію колективних та індивідуальних 

інтересів працівників, мобілізує їхню ініціативу, виховує відданість організації, 

поліпшує комунікаційні процеси, морально-психологічний клімат1. 

Механізм формування організаційної культури підприємств торгівлі 

відбувається за п’ятьма напрямами, які охоплюють: процеси, що 

відбуваються на підприємстві торгівлі; структуру підприємства торгівлі; 

організаційну поведінку; конкурентоспроможність; загальну 

результативність діяльності підприємства торгівлі, що дозволить врахувати і 

проаналізувати сукупний вплив організаційної культури на підприємство 

торгівлі, включаючи всі аспекти діяльності та життєвий цикл підприємства.  

Визнання соціокультурної парадигми в менеджменті як домінуючої 

обумовлює необхідність пошуку ефективного механізму формування 

організаційної культури підприємств торгівлі, адекватного сучасним 

викликам, трансформаційним процесам та потребам еволюційного розвитку. 

Вважаємо, що механізм формування організаційної культури підприємств 

торгівлі полягає у тому, що працівники прогнозують розвиток ситуації, тобто 

оцінюють і вибудовують моделі своєї поведінки. Культура підприємства 

може виявитися прийнятною на певний період часу й за певних умов. Зміна 

умов конкуренції, державного регулювання, стрімкі економічні зміни та нові 

технології вимагають змін організаційної культури підприємств [2]. 

Високий рівень організаційної культури – засвоєні цінності. Це цінності 
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і норми, принципи і правила, стратегії і цілі, що визначають внутрішнє й 

частково зовнішнє середовище підприємства. Вони можуть бути як 

закріпленими в інструкціях і документах, так і незакріпленими. Головне, щоб 

їх реально приймали і поділяли працівники. 

Найвагоміший рівень організаційної культури – це базові припущення, 

що грунтуються на базових уявленнях про характер зовнішнього середовища, 

реальність, час, простір, людську природу, та взаємини. Ці базові 

припущення знаходяться у сфері підсвідомого й, відповідно, недостатньо 

усвідомлюються навіть їх носіями – членами організації [2]. 

На рисунку 1 пропонуємо розглянути основні функції механізму 

формування організаційної культури підприємств. 

Культуру створює успіх організації, її досвід, дотримання таких 

принципів як повага до своїх споживачів, конкурентів, дотримання 

стандартів якості продукції та послуг, що надаються, постійне розширення і 

оновлення асортименту продукції та послуг, впровадження прогресивних 

технологій та автоматизація послуг [2]. Основні методи організаційної 

культури підприємства  представлено на рисунку 2. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2- Методи механізму формування організаційної культури 

підприємства  
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індивідами в організації і зовнішнім середовищем), що забезпечують 

самоорганізацію соціально-економічної системи, а також процес формування 

основних цінностей організації. 

Оскільки організаційна культура є системою загальних положень, якою 

керуються усі члени організації, то вибір своєї поведінки працівників 

визначає рядом сталих характеристик особливості. Це провідні чинники і 

базові засади організаційної культури. До них відносяться установки, 

цінності, норми поведінки [3].   

До числа основних принципів механізму формування організаційної 

культури належать: принцип загальності (організаційна культура повинна 

бути загальноприйнятою, такою, що розділяється всіма або більшістю членів 

організації); принцип доступності (передбачає ясність і простоту 

організаційної культури, які забезпечують можливість її розуміння всіма 

працівниками від керівного рівня до простих робочих організації); принцип 

чіткості і однозначності, тобто недопущення подвійного тлумачення 

організаційної культури; принцип апріорності (положення організаційної 

культури (наприклад, цілі або цінності) повинні бути такими, що не 

вимагають доказу, апріорними); принцип пошани до індивідуальної 

особистої культури і національної культури (організаційна культура не 

повинна суперечити і виявляти неповагу до культури працівників організації, 

соціокультурного співтовариства і тієї держави, де знаходиться організація); 

принцип обґрунтованості (організаційна культура повинна ґрунтуватися на 

законах, національній культурі, і відповідати специфіці діяльності 

організації); принцип досяжності основних цілей і цінностей організаційної 

культури (для будь-якого працівника або структурних підрозділів повинна 

існувати реальна можливість досягати мети і відповідати цінностям 

організаційної культури) [3]. 

Механізм формування організаційної культури має свою структуру, 

специфіка якого полягає в тому, що його елементи є рівно важливі і не 

перебувають між собою в ієрархічному підпорядкуванні. Всі вони 
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знаходяться на одній лінії, доповнюючи один одного, і забезпечуючи 

стабільність функціонування механізму.  

Структура , як правило, передбачає наявність певних рівнів. Однак, ми 

розглядаємо єдиний рівень формування організаційної культури – це 

підприємство, яке диктує загальний тип та образ бажаною культури, а окремі 

функціональні ланки повинні її прийняти. У концептуальній моделі 

механізму формування організаційної культури вагоме місце посідають 

важелі. Важелі створюють мотиваційне поле для дієвого використання 

механізму, вони в його структурі є активним елементом і діють через систему 

методів. Завдяки дії важелів (прямій чи непрямій) досягають 

цілеспрямованого стимулювання персоналу підприємства до впровадження 

організаційної культури та її розвитку.  

Оптимальне поєднання економічних, соціальних, психологічних важелів 

є хорошою спонукою для всього персоналу підприємства в плані підсилення 

їх бажання формувати і впроваджувати організаційну культуру на 

підприємстві та пом’якшення психологічного опору до змін. Організаційна 

культура формується поступово, тому, що це тривалий процес, який протікає 

за відповідними правилами, має свою специфічну технологію та складається 

із багатьох етапів., змістовному наповненню яких присвячено окремий 

розділ. Важливим моментом у механізмі формування організаційної 

культури є вибір інструментарію.  

Вибір інструментарію зумовлений специфікою структури організаційної 

культури, в якій виділяють експліцитну (видиму, відкриту частину) та 

імпліцитну (невидиму частину). Експліцитна частина в своїй суті має 

матеріальний характер, містить продукти людської діяльності, хоч сюди 

відносять також звичаї, як продукт духовної культури. Імпліцитна частина 

організаційної культури складається із норм, цінностей, переконань, уявлень, 

тобто тих елементів, які охоплюють глибинний рівень культури, і, 

відповідно, формування яких триває значно довше в часі.  
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Інструментарій, який використовують для формування організаційної 

культури, тісно пов’язаний із технологією, без якої процес створення 

організаційної культури не можливий. Кожне підприємство повинне мати 

власний організаційний стиль, філософію, принципи, методи вирішення 

проблем і прийняття рішень, ділову практику та кодекс цінностей, що  мають 

найбільше значення для даного підприємства, а також особливу систему 

внутрішніх взаємовідносин. Також формування культури залежить і від її 

сприйняття усіма працівниками чітко визначених морально-етичних та 

морально-психологічних цінностей, тобто, чим більша кількість працівників 

втілює дані цінності, тим чіткіше сформульовані пріоритети діяльності та 

вплив корпоративної культури на досягнення позитивного кінцевого 

результату від діяльності підприємства.  

Таким чином, ефективність функціонування ринкового середовища 

залежить не тільки від законів, які регулюють діяльність підприємств на 

ринку, але й від ступеня їхньої відповідальності та морально-етичних норм, 

які обумовлюються рівнем розвитку їхньої культури, зокрема організаційної.  

Криза наукових парадигм у системі менеджменту підводить до 

необхідності пошуку альтернативних підходів до визнання факторів успіху, а 

різке загострення конкуренції на ринку змушує шукати внутрішні ресурси 

забезпечення конкурентоспроможності, не пов’язані із технічними 

факторами. Отже, об’єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві та 

економіці, створюють теоретичні й прикладні передумови для використання 

фактора організаційної культури в практиці торговельних підприємств. 
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ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНИХ СТОСУНКІВ ІЗ КЛІЄНТАМИ У 

СФЕРІ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Розглянуті основні засоби до формування лояльних стосунків зі 

споживачами в сфері послуг, враховуючи особливості продукту 

нематеріального виробництва. Визначена мета та дії підприємства щодо 

формування  лояльності споживача, а також фактори суб’єктивної дії з 

боку споживача. 

Ключова слова: лояльність споживачів, лояльний клієнт, формування 

лояльності, сфера нематеріального виробництва. 

В умовах сучасної економічної ситуації, жорсткої конкурентної 

боротьби  та постійних  змін практично в усіх  сферах діяльності, головними 

завданнями підприємста є завоювання, утримання та укріплення позицій на 

ринку, що можливим лише за наявності маркетингової орієнтації ведення 

бізнесу. На сьогоднішній день недостатнім є лише виявлення та задоволення 

споживчих потреб у перспективі взаємовідносин "виробник-споживач". Для 

забезпечення стійких ринкових позицій необхідно розглядати споживача як  

бізнес-партнера та будувати з ним довготривалі лояльні стосунки, що в 

перспективі принесе взаємовигоду для обох сторін. Це стосується 

підприємств як матеріальної сфери, так і сфери послуг. Однак, у останньому 

випадку питання формування лояльних відносин набуває ще більшого 

значення. Товари сфери нематеріального виробництва відрізняється 

невідчутністю та мінливістю, а це посилює роль  психологічних чинників 

впливу на здійснення споживачем покупки. Через це запровадження 
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різноманітних програм лояльності із врахуванням усіх можливих факторів 

значною мірою впливає на успішність діяльності підприємств в сфері 

нематеріального виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблеми 

формування лояльних стосунків із споживачами присвячені праці багатьох 

вітчизняних та зарубіжних вчених [1 – 7], зокрема пропонуються 

різноманітні підходи до визначення та розуміння поняття лояльності [1,2,3], 

Теоретико-методологічною основою роботи послужили фундаментальні 

праці закордонних і російських фахівців в області концепції маркетингу 

взаємин і стратегії керування взаєминами із клієнтами, таких, як Берри Л., 

Битнер М. ,Котлер Ф.[5.6], Ламбен Ж.-Ж., Лаутерборн Р. Ф., Манродт К. Б., 

Маршак Р. Т., Ньюэлл Ф., Пепперс Д., Райхельд Ф. Ф., Рассел Дж., Роджерс 

М., Сейболд П., Танненбаум С. И., Тил Т., Хаммер М., Цайтамл В. А., Шульц 

Д. Е., Eбратт Р., Васин Ю. В., Кущ С. П., Лаврентьєв Л. Г., Лопатинская И. 

В., Самолюбова А. Б., Самсонов А. В., Соловйов Б. А., Черкашин П. А. і 

інших.  

Метою даної статті є систематизація існуючих підходів до формування 

лояльності споживачів, формулювання основних чинників лояльності як з 

позицій виробника, так і з позицій споживача сфери послуг, а також 

визначення механізму формування лояльних стосунків із клієнтами на основі 

поєднання сукупності зазначених чинників. 

 Процес формування лояльних стосунків з споживачами базується на 

системному підході до розгляду цільової взаємодії із клієнтами, заснованому 

на концепції маркетингових взаємодій. У ній систематизовані основні 

принципи даної концепції з погляду цільової взаємодії й сформульовані 

поруч  думки дослідників по організації цієї діяльності, продемонстрована 

значимість клієнтської лояльності й запропонований підхід до її формування 

в рамках здійснення цільової взаємодії з покупцями, визначені наступні 

основні принципи даної діяльності: 
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1. індивідуалізація взаємодії із клієнтами, як у частині комунікаційної 

стратегії, так і в частині персонально розроблювальних цільових пропозицій; 

2. одержання й використання компанією в операційній діяльності 

зворотного зв'язку від клієнтів, одержуваної у процесі взаємодії; 

3. розгляд продуктів і послуг компанії як набір індивідуальних вигід, що 

шукає клієнт; 

4. розгляд цінності покупця для компанії крізь призму всього життєвого 

циклу клієнта; 

5. сегментація клієнтської бази компанії по великій кількості параметрів 

для визначення стратегії взаємодії з кожним конкретним клієнтом; 

6. забезпечення економічної ефективності маркетингової діяльності по 

керуванню взаємодією із клієнтами шляхом концентрації зусиль компанії на 

прибуткові для неї клієнтах. 

 Питання формування довготривалих відносин із споживачами давно є 

актуальним у розвинених країнах світу. 

Зокрема, професор міжнародного маркетингу  Ф. Котлера  виділяє 

основні правила для підвищення лояльності покупців:"Слідкуйте за 

потребами, поведінкою, перевагами та враженнями споживачів. Клієнт – це 

дійсно головне"; "Встановлюйте партнерські відносини із усіма 

зацікавленими особами". В той же час недостатня увага до потреб 

споживачів є одним із "головних гріхів  маркетолога" [2]. Згідно 

вищезазначеного, споживачі, їхні потреби та їх задоволення, мають бути  

центром уваги орієнтованої на маркетинг компанії, так само і те, що 

відносини з ним повинні носити довготривалий партнерський характер. Ф. 

Котлер також визначає поняття маркетингу взаємодії як спосіб побудови 

довготривалих привілейованих взаємовигідних відносин із ключовими 

партнерами, для подальшої результативної  співпраці. Серед таких партнерів, 

зокрема, виділяється споживач [3]. Метою ефективної маркетингової 

взаємодії із споживачем є формування споживчої лояльності і отримання 

підприємством та  самим споживачем, взаємовигідних операцій, які з цього 
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випливають. Багато дослідників по-своєму трактують поняття "лояльний 

споживач". Так, Д. Аакер трактує лояльність як міру прихильності споживача 

до бренду. Він стверджує, що ступінь прихильності показує ступінь 

вірогідності переходу споживача до іншого бренду, особливо у випадку 

впливу цінових або інших факторів. Чим більша лояльність споживача до 

компанії, тим меншою є така вірогідність [1; 5]. Дж. Шет та С. Парк 

розглядають лояльність як тенденцію до позитивної емоційної, оціночної та 

поведінкової реакції на певний товар або вибір людини як покупця, 

користувача, особи, відповідальної за вибір бренду або у комбінації трьох 

названих ролей [4]. 

Сформуємо основні ознаки споживчої лояльності: 

- постійна прихильність до певної компанії, бренду, виробника; 

- відсутність реакції на пропозиції конкурентів, навіть якщо вони є 

аналогічними чи навіть більш вигідними за певними критеріями; 

- лояльні споживачі стають свого роду чудовими агентами WOM-

маркетингу. 

 Таким чином, сформовані лояльні стосунки зі споживачами приносить 

компанії ряд переваг, і один лояльний споживач може принести більше 

користі, ніж декілька таких, що здійснять випадкові одноразові покупки. По-

перше, затрати грошей та часу на залучення кожного нового клієнта, який 

може виявитись "одноразовим", є значними в порівнянні з утриманням вже 

лояльних клієнтів. Клієнт, що отримав статус лояльного, вимагає менше 

зусиль на утримання, ніж залучення нових клієнтів. Лояльний клієнт може 

пробачити фірмі ті незначні недоліки, які новий клієнт, у котрого фірма ще 

не користується лояльністю, буде вважати недопустимими. Хоча це ні в 

якому разі не означає, що клієнтська лояльність не потребує постійної 

підтримки. Навіть в роботі із вже лояльними клієнтами виробник повинен 

уникати будь-яких недоліків. По-друге, лояльний споживач менше реагує на 

пропозиції конкурентів навіть за умови наявних у них певних конкурентних 

переваг. По-третє, лояльний клієнт є чудовим агентом WOM-маркетингу. Він 
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практично створює фірмі рекламу та піар, формуючи її позитивний імідж та 

інформуючи про неї широке коло своїх знайомих. 

Концепція маркетингу взаємин являє собою новий погляд на ведення 

маркетингової діяльності, орієнтованої на досягнення лояльності клієнтів і 

керування взаємодією з ними. Розглядаючи дану концепцію в контексті 

цільової взаємодії із клієнтами, необхідно виділити ряд її ключових 

особливостей, що визначають як стратегічні аспекти даної взаємодії, так і 

принципи його операційного функціонування. 

Важливим принципом цільового маркетингу є індивідуалізація взаємодії 

із клієнтами, що на операційному рівні має на увазі використання компанією 

вузьконаправленої комунікаційної стратегії й зусилля по персонально 

розроблювальних цільових пропозиціях. Адаптація комунікаційної стратегії 

має на увазі інформування покупців тільки про актуальні для них 

пропозиціях, оптимізацію каналів трансферу інформації й керування 

періодичністю комунікацій. Важливим аспектом є також збір і аналіз 

зворотного зв'язку, одержуваної від клієнта в процесі взаємодії. Персональна 

розробка цільових пропозицій має на увазі орієнтацію компанії на 

задоволення індивідуальних запитів клієнтів, для чого необхідний всебічний 

аналіз наявної в розпорядженні маркетологів інформації про покупців [5]. 

Для забезпечення максимальної ефективності цільової взаємодії із 

клієнтами важливо розглядати цінність покупця для компанії протягом 

усього прогнозованого періоду їхнього співробітництва. Це спричиняє 

необхідність формалізації етапів життєвого циклу покупця стосовно 

компанії. 

Важливим аспектом цільової взаємодії є здатність компанії проводити 

сегментацію своєї клієнтської бази. Пропонується розділяти сегментацію, 

проведену для визначення стратегії взаємодії із клієнтами, і сегментацію для 

аналіз клієнтських потреб з метою персонально розроблювальних 

пропозицій. Визначення стратегії взаємодії з кожним з виділюваних 

сегментів залежить від ключових маркетингових характеристик вхідних у ці 
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сегменти клієнтів, таких, як їхня цінність для компанії, рівень лояльності 

стосовно неї або схильність до відтоку. 

Що стосується другого етапу сегментації, що використовується для 

адаптації розроблювальних пропозицій до потреб клієнтів, то тут можуть 

використовуватися різні параметри, що допомагають маркетологам зробити 

обґрунтований висновок про найкращий метод персонально формованих 

пропозицій. Виділено кілька основних сегментаційних параметрів, 

використання яких може сприяти розробці сегментаційної моделі: 

1. геодемографічна сегментація; 

2. поведінкова сегментація; 

3. психографічна сегментація; 

4. сегментація по ознаці лояльності й вигідності; 

5. економічна сегментація. 

Необхідно відзначити, що спектр використовуваних сегментаційних 

параметрів, а також специфіка розподілу клієнтів по цих параметрах 

усередині формованих сегментів піддаються сильному впливу галузевої 

специфіки бізнесу й повинні в кожному конкретному випадку визначатися 

індивідуально. [7, c. 56-58]. 

В ході написання роботи, можна зробити наступні висновки. 

Конкуренція за споживача на українському ринку стає усе жорсткішою, 

отже, виходить, одним з головних завдань будь-якої вітчизняної компанії 

стає підвищення лояльності своїх клієнтів. 

Грамотна політика відносин  із ключовими клієнтами приносить 

компанії не тільки короткострокові вигоди у вигляді збільшення продажів, 

але й страховку від переходу клієнта до конкурентів. 

Об'єктом заходів щодо стимулювання лояльності клієнта за допомогою 

контактів є вплив на особисті й інформаційні взаємозв'язки між 

підприємством і споживачем за допомогою залучення останнього в 

діяльність постачальника, щоб викликати в нього психологічно-емоційне 
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почуття прихильності, а також шляхом обслуговування клієнта в повній 

відповідності з його вимогами [6]. 

Отже, було виявлено, що у число найважливіших заходів щодо 

інтеграції клієнтів входить організація клубів, рад, зборів споживачів, 

журналів для них, що особливо зручно для регулярних опитувань клієнтури з 

метою визначення ступеня її задоволеності послугами підприємства. 

Обслуговування з метою мотивації лояльності на післяпродажному етапі 

включає надання побічних або додаткових послуг у вигляді доставки, 

установки й техобслуговування продукції або у формі консультацій по 

експлуатації, технічній підготовці клієнта (сервіс, орієнтований на 

споживача). У цю же групу заходів варто віднести інституціоналізований 

менеджмент рекламацій, за допомогою якого може бути швидко й 

компетентно відновлена задоволеність скаржників, а також програми по 

поверненню клієнтів до колишнього постачальника. 

Хоча заходи щодо керування лояльністю клієнта на рівні підприємства 

вже давно інтенсивно дискутуються, вони поки не стали предметом наукових 

досліджень, які б ґрунтовно проаналізували й оцінили їхній ефект. Подібні 

роботи з методологічної точки зору вимагають, по-перше, вироблення 

загальних критеріїв для оцінки успіху таких заходів і, по-друге, включення в 

дослідження "контрольних груп" клієнтів, у відношенні яких заходи не 

проводилися, щоб переконливо підтвердити вірність суджень про їхню 

ефективність. 

У цілому ж емпіричні дослідження характеризуються відсутністю 

методологічно переконливого аналізу дієвості розглянутих заходів. У 

науковій літературі можна знайти лише окремі висловлення на той рахунок, 

що підприємство-постачальник має можливість за допомогою 

цілеспрямованих мір підсилити зв'язок між задоволеністю клієнта і його 

лояльністю. У практиці підприємств поки виражається лише надія, що 

витрати в цій області можуть із лишком окупитися надходженнями. Перед 
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наукою й практикою коштує завдання - активізувати зусилля в напрямку 

контролінгу заходів щодо мотивації лояльності клієнта. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ 

ПІДПРИЄМСТВА  

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що логістична система є 

невід'ємним елементом для стабільного функціонування підприємства в 

сучасних ринкових умовах. У статті розкрито основні інструменти 

логістичної системи підприємства, проаналізовано актуальні проблеми 

логістичної системи, запропоновано шляхи їх вирішення. Розглянуто 

сучасний досвід використання прогресивних факторів управління 

логістичною системою.  

Ключові слова: логістика, логістична система, логістичне управління, 

логістична стратегія, механізм логістичної системи. 

Світова практика свідчить, що з переходом економіки до ринкових 

відносин виникла необхідність розробки високоефективних способів і 

методів управління господарською діяльністю. Традиційні концепції 

управління потребували модифікації та адаптації до умов, що склалися на 

ринку. Найбільш прогресивним науково-прикладним напрямом на даному 

етапі стала логістика. 

Сучасний ринок вимагає від підприємств постійного активного пошуку 

найбільш ефективних напрямів господарювання, насамперед, організації 

поставок сировини, випуску і збуту готової продукції. Виробник за будь-яких 

умов має бути готовим до термінового виконання замовлень споживачів та 

швидкого реагування на зміну попиту. Науково-технічний прогрес створює 

можливості для переходу до нового, ефективнішого способу організації 

виробництва. При цьому підвищення ефективності виробництва і 

споживання може здійснюватися без суттєвих змін його технічного рівня за 
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рахунок удосконалення логістики як засобу організації управління 

матеріально-технічним забезпеченням [1]. 

За цих умов на перший план виходять основоположні принципи 

логістики, які передбачають пріоритетність споживача та якості на всіх 

етапах виробничо-розподільчого циклу. Логістика передбачає пошук 

підприємствами дієвих рішень, що дозволили б за мінімальних сукупних 

витрат задовольнити потреби його клієнтів. Концепція логістики 

розширюється за рахунок поєднання у загальній схемі постачальників і 

клієнтів, що в кінцевому результаті має забезпечити плавність і своєчасність 

реалізації на всіх етапах процесу поставок – від джерела вихідних матеріалів 

до відправки готової продукції кінцевому споживачеві [2]. 

На підприємстві це досягається тільки за наявності ефективної системи 

управління (рис.1), яка зорієнтована на інтеграцію функцій матеріально-

виробничого забезпечення, виробництва і збуту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Найпростіша схема управління підприємством  

 

Така задача реалізується відповідною виробничою структурою, яка має 

координаційне спрямування та управляє процесами інтеграції матеріальних, 
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виконувати логістичний підрозділ підприємства, що спрямовує свою 
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діяльність на вивчення, розрахунок, планування потокових процесів на всіх 

рівнях виробництва, і, об’єднуючи в один управлінський комплекс питання 

матеріально-технічного забезпечення, складування, збуту і просторово 

швидкого переміщення товарів, набуває особливого значення. 

Аналіз сучасної зарубіжної та вітчизняної літератури з питань логістики 

показав, що немає єдиного визначення поняття логістичної системи. 

Найбільш узагальненим без певної конкретизації є визначення логістичної 

системи, дане Є. Крикавський: „логістична система – це адаптивна система із 

зворотним зв'язком, виконуюча ті або інші логістичні функції і логістичні 

операції, яка складається, як правило, з декількох підсистем і має розвинені 

зв'язки із зовнішнім середовищем” [3]. 

На думку А.Г. Кальченко „логістична система — це організаційно-

господарський механізм управління матеріальними та інформаційними 

потоками. Мета логістичної системи — доставка у задане місце потрібної 

кількості та асортименту максимально підготовлених для виробничого чи 

особистого споживання товарів та виробів при мінімальних витратах. Поряд 

з функціональними логістична система має також забезпечувальні 

підсистеми (інформаційну, правову, кадрову та ін.)” [2].  

У своїй праці «Логістика» А.М.Гаджинський характеризує логістичну 

систему як систему, що організовує вільний розподіл і обмін продукції таким 

чином, щоб забезпечувати оптимальне співвідношення попиту та пропозиції 

та оптимізує діяльність  складових підсистем  (одні підрозділи визначають 

необхідний обсяг продукції для безперервної роботи підприємства – 

постачання, інші – займаються розподілом продукції – збут, треті – 

здійснюють просування продукції від постачальників до споживачів, четверті 

– збирають інформацію про постачальників, ринок, споживачів і т.д.) [1]. Як 

ми вже зазначили вище, ми вважаємо, що завданням логістичної системи є 

оптимізація не лише діяльності окремих підсистем (зокрема, складових), а їх 

взаємодії як єдиного цілого. Ми погоджуємось з даним визначенням та 

вважаємо доцільним розширити його конкретизацією основних 
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функціональних логістичних систем: постачання, виробництво, розподіл, 

транспортування та складування. 

Ми погоджуємось з усіма точка зорами на поняття логістичної системи 

та пропонуємо власне: Логістична система – сукупність логістичних 

підсистем, що пов’язані між собою внутрішньо виробничими зв’язками, 

впорядкованими відповідно до правил та процедур підприємства або їх 

об’єднання в межах визначеної території, та функціонують задля досягнення 

єдиної логістичної мети підприємства або їх об’єднання. 

В межах концепції логістики відбулася раціоналізація, тобто інтеграція і 

синхронізація взаємопов’язаних логістичних функцій — постачання, 

підтримки виробництва, збуту; логістичних компонентів — розміщення та 

розпланування, комунікації, транспортування, управління запасами, 

складування і упаковки в єдину систему. За цих умов на перший план 

виходять основоположні принципи логістики, які передбачають 

пріоритетність споживача та якості на всіх етапах виробничо-розподільчого 

циклу. Логістика передбачає пошук підприємствами дієвих рішень, що 

дозволили б за мінімальних сукупних витрат задовольнити потреби його 

клієнтів. Найчастіше мету логістичної діяльності пов’язують з виконанням 

“шести правил логістики”, або  їх комплексу (рис. 2). 
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Рисунок 2- Шість правил мети логістики 

Отже, метою логістичної системи є забезпечення своєчасної, надійної, 

мінімально витратної доставки до пункту призначення необхідного товару у 

неушкодженому стані. 

Інтернаціоналізація підвищує ефективність виробництва, а також 

сприяє поширенню науково-технічного прогресу. Щодо промисловості, то 

внаслідок інтернаціоналізації в її структурі спостерігається збільшення 

питомої ваги машинобудування (зокрема, високотехнологічного). Це 

пояснюється тим, що розвинені країни потребують переоснащення 

технологічної бази технікою нового покоління. Підвищення ролі світових 

господарських зв’язків над національними також призвело до появи та 

стрімкого розвитку транснаціональних корпорацій, що з однієї сторони, дає 

можливість розповсюджувати науково-технічні досягнення, а з іншої – 

витіснити конкурентів, позиції яких є слабшими на світовій арені, і тим 

самим впливати на економіку інших країн [3]. 

Загальна схема логістичного ланцюга виражається такою 

послідовністю елементів(ланок) логістичного управління (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3- Загальна схема логістичного ланцюга 

Представлений рисунок показує, що логістичне управління є системою, 

де визначені суб`єкти руху товару і зв`язку між ними.  
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Логістичний підхід до управління діяльністю підприємства змінює 

пріоритети в управлінні ресурсами з кінцевого продукту на потокові процеси, 

що дозволяє розглядати як основу функціонування підприємства рух 

матеріальних та супутніх потоків. Одним із стратегічних завдань при цьому 

стає задоволення потреб споживачів за допомогою забезпечення ефективної 

взаємодії підсистем підприємства, пов’язаних з потоковими процесами. 

Розвиток ідеї логістичного підходу в управлінні підприємствами 

супроводжується розвитком та впровадженням логістичних систем на 

підприємствах. Причому становлення ЛС на підприємстві проходить 

декілька етапів: 1 етап – формування певної бази даних, яка описує основні 

характеристики середовища створюваної логістичної системи; 2 етап – 

виділення основних завдань майбутньої логістичної системи та визначення 

методів та принципів моделювання (формування або створення) ЛС; 3 етап – 

безпосередня побудова логістичної системи; 4 етап – тестування отриманих 

результатів та доопрацювання за необхідності; 5 етап – впровадження 

логістичної системи на підприємстві. 

Вибір способу застосування логістичного підходу залежить від ступеня 

інтегрованості підсистем підприємства. Вважаємо, що сьогодні фрагментарне 

впровадження не веде до набуття конкурентних переваг, хоча воно і повинно 

з часом призвести до комплексного розповсюдження логістичної концепції. 

В будь-якої окремої логістичної функції (логістичної підсистеми) не 

призводить до бажаних результатів, що свідчить про неприйнятність 

розгляду логістичних функцій окремо одна від одної, необхідності розробки 

варіантів взаємодії всіх функцій і підрозділів підприємства для досягнення 

оптимальних результатів.  

Формування логістичної системи відбувається згідно з певними 

принципами, а саме: 1) узгодженість інформаційних, ресурсних, технічних та 

інших характеристик логістичної системи; 2) для досягнення єдиної мети 

елементи логістичної системи розглядаються як взаємо- пов’язані та 

взаємодіючі (системний підхід); 3) для досягнення глобальних цілей системи 
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узгоджуються локальні цілі функціональних елементів логістичної системи 

(загальносистемна оптимізація); 4) логістична система повинна стійко 

працювати у разі допустимих відхилень параметрів та факторів внутрішнього 

та зовнішнього середовища (принцип стійкості та адаптивності) [2]. 

Таким чином, управління матеріальними, фінансовими та 

інформаційними потоками на засадах логістики є одним з найбільш 

перспективних напрямів у діяльності підприємства, що пов’язані з 

комплексним відтворенням сукупності функцій стосовно регулювання 

потокових процесів у сфері виробництва та обігу. Застосування логістичної 

концепції, з одного боку, створює умови для формування комплексних 

логістичних систем, що охоплюють усі задачі регулювання потокових 

процесів. З іншого боку, ці функціональні задачі у межах логістичної 

системи максимально ефективно вирішуються саме за рахунок системного 

підходу. Отже, головним підгрутням застосування комплексного 

логістичного підходу є ефективне функціонування логістичних систем.  

Підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що організація 

управління логістичною системою зводиться до визначення стратегії 

використання та розвитку логістики на підприємстві; чіткої регламентації 

логістичних бізнес-процесів, закріплення відповідальності за певними 

функціональними підрозділами; вибору стилю управління змінами, розробці 

заходів підтримки, розвитку та розподілу працівників; розвитку комунікацій 

та інформаційного обміну; розуміння спрямування змін та необхідних для 

цього процесів. Тут неоціненну роль відіграють методи та інструменти, 

спрямовані на забезпечення даного процесу.  
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ  

У статті розглянуті важливі проблеми управління акціонерними 

товариствами та шляхи їх вирішення, а також виявлено особливості 

управління. Акціонерні товариства мають ряд переваг в порівнянні з іншими 

формами власності, що роблять їх найбільш придатною формою для 

великого бізнесу.Акціонерні товариства є найбільш досконалий правовий 

механізм з організації економіки.  

Ключові слова: акціонерні товариства, проблеми управління акціонерними 

товариствами, переваги акціонерних товариств, рада, механізм управління.  

Удосконалення корпоративних відносин в рамках триваючої інтеграції 

та розвитку підприємницької активності призвело до формування великих 

інтегрованих структур в формі акціонерних товариств, що визначають рівень 

та інтенсивність розвитку української економіки. 

У той же час, результатом розвитку ринкових реформ стала поява 

серйозних протиріч в системі сформованих корпоративних відносин через 

неефективність дій власників на більшості великих російських підприємств. 

Це багато в чому обумовлено тим, що до цих пір в Україні не сформувався 

ринок професійних найманих керуючих, а надмірний контроль за 

менеджментом з боку власників корпорацій багато в чому заважає реалізації 

планів розвитку бізнесу. 

Таким чином, зміна форм відносин між власниками і менеджерами 

російських корпорацій не завжди вирішує проблему підвищення 

ефективності бізнесу і не забезпечує стійкість його роботи в умовах 

мінливого зовнішнього середовища. 

Однією з ключових проблем в цій галузі, на наш погляд, є проблема 

відсутності об'єктивних методик, що дозволяють оцінити ефективність 
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корпоративних відносин. Зазначені методики можуть бути використані для 

аналізу впливу центрів корпоративної влади на раціональність фінансових 

потоків корпорації, а наявність певних критеріїв оцінки ефективності 

корпоративних відносин сприятиме забезпеченню інтеграції інтересів 

власників і менеджерів корпорацій. 

Використані в сучасній бізнес-практиці методики оцінки ефективності 

системи корпоративного управління в більшості випадків отримані шляхом 

адаптації іноземних методів управління і оцінки до проблем великого 

російського підприємництва, їх реалізація пов'язана зі значними витратами 

фінансових, часових та інших ресурсів. Тому одним з рішень зазначеної 

проблеми може бути розробка методики оцінки ефективності системи 

корпоративного управління з урахуванням сучасної специфіки відносин 

власників і найманих керуючих в умовах розвитку російської економіки. 

Основоположниками теорії корпоративного управління вважаються 

зарубіжні економісти А. Берлі і Г. Мінза, значний внесок в розвиток цього 

наукового напрямку внесли класики економічної науки: П. Друкер, Дж.М. 

Кейнс, Ж. Ламбен, А. Маршалл, В. Ойкен, М. Портер, П. Самуельсон, Е. 

Чемберлін. 

Аналіз еволюції корпоративних відносин знайшов своє відображення в 

працях дослідників А.Р. Горбунова, В.Є. Дементьєва, С.П. Кукури, Л.П. 

Страхового, Я.І. Функа, В.В. Хвалея, Н.В.Корж, . Т.В. Юрьева та ін.   

Якщо розглядати корпоративне управління як систему, то необхідно, 

виділити її основні елементи. З позицій кібернетики управління у вигляді 

системи складається з двох підсистем – керуючої (суб’єкт управління) та 

керованої (об’єкт управління). Принциповим є єдність та взаємозв’язок двох 

управлінських підсистем, які охоплені зворотнім зв’язком та з’єднані 

прагненням досягти єдиної мети. 

Досягнення цілей будь якої діяльності залежить від успішної реалізації 

управлінських рішень. Сукупність дій, тобто управлінських рішень, і складає 

сам процес управління, ступінь ефективності якого буде характеризуватися 

ступенем ефективності кожної управлінської дії. Управлінські рішення 

приймає та реалізує керуюча підсистема, безпосередньо управлінські дії  
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направлені на керовану підсистему, а втілення цих дій повинно забезпечити 

досягнення певної мети управління. Крім того, будь які управлінські дії 

повинні бути підпорядковані певним принципам. 

Виходячи з цього, процес корпоративного управління слід розглядати у 

якості процесу прийняття управлінських рішень, реалізація яких, у свою 

чергу, забезпечить досягнення його мети.   

Отже, основними елементами системи корпоративного управління  

можна вважати  суб’єкти, об’єкти, мету, принципи та сам процес управління. 

Обґрунтування доцільності виокремлення основних елементів систем 

управління зустрічається у сучасних наукових дослідженнях [1].  

Однак, може виникнути питання, стосовно того, що ці елементи 

присутні у будь якій організаційній формі управління. Для усунення цього 

протиріччя слід навести порівняльну характеристику корпоративної та 

некорпоративної форм управління (рис. 1), виходячи із особливостей 

формування власності та участі суб’єктів безпосередньо в процесі 

управління.  
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Згідно з інформацією, представленою на рисунку 1, можна виділити 

особливості корпоративного середовища, що впливають на сукупність та 

змістову характеристику елементів системи корпоративного управління.   

Так, особливості формування корпоративного капіталу створюють 

умови при яких є вірогідність усунення власників від управління 

безпосередньо господарськими процесами. Окрім того, відповідна частка 

корпоративних прав надає її власнику лише певну ступінь повноважень при 

прийнятті управлінських рішень.  

Ця ситуація, в свою чергу, сприяла ускладненню підсистеми суб’єктів 

корпоративного управління за рахунок необхідності формування та розвитку 

додаткової ланки учасників процесу управління – найманих менеджерів. 

Крім самого походження корпоративної та некорпоративної власності, 

великого значення набувають  моделі корпоративного 

управління.Найбільшого поширення у світі зазнали інсайдерські та 

аутсайдерські моделі корпоративного управління. 

Як бачимо, особливості побудови системи корпоративного управління за 

пріоритетами тієї чи іншої моделі неодмінно позначиться на змісті її цілей та 

об’єктів.   

Корпоративне управління у країнах колишнього СНД має певний 

розвиток, але ознак стійкої моделі ще не зазнало. Можна стверджувати 

тільки про тривалий процес формування своєрідної змішаної моделі, яка 

поєднує риси англоамериканської та німецько-японської моделей [2]. 

Формування вітчизняної моделі корпоративного управління триває, слід 

визначити фактори, які зумовлюють напрями покращення корпоративних 

відносин в Україні [3]: 

 забезпечення ефективного і безпосереднього контролю за вкладеними 

коштами, необхідність нагляду за діями керівництва  в межах  корпорації; 

 недосконалість банківської системи і неможливість банків виступати 

вагомими акціонерами; 
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 власників до управління процесами реструктурізації  підприємств 

через повільну або стихійну приватизацію; 

 недосконалість законів, нормативних та підзаконних актів, які 

регулюють процеси управління акціонерними товариствами, функціонування 

фондового ринку тощо; 

 недовіра до акціонерної форми власності з боку постсоціалістичних 

країн і, як наслідок, повільне залучення коштів для розвитку діяльності 

корпорацій; 

 реалізація інтересів держави за обставини володіння приватизованими 

підприємствами; 

 керівництво новоствореними акціонерними товариствами особами, які 

стояли на чолі державних підприємств; 

 складне фінансово-економічне становище корпорацій внаслідок 

відсутності реструктуризації підприємств під час приватизації. 

Всі зазначені чинники призводять, в решті решт, до виникнення 

суперечливостей між учасниками корпоративного управління і порушення їх 

інтересів. Окрім того, ще одним важливим фактором підвищення 

ефективності системи корпоративного управління є соціальна 

відповідальність корпорації. Урахуванню цього чинника сприяла розробка та 

введення міжнародного стандарту ІСО 26000, який був підготовлений 

Робочою групою з соціальної відповідальності Технічного керівного бюро 

ІСО (ISO TMB WGSR) [3]. У зазначеному стандарті оговорено, що соціальна 

відповідальність все більше стає одним із найважливіших чинників, які 

впливають на організації. Більш ніж будь-коли раніше організація 

розглядається у взаємозв'язку із соціальним середовищем, в якому вона 

функціонує, її впливом на природне середовище, і це має вкрай важливе 

значення для загального уявлення про організацію і її здатність 

функціонувати ефективно. Це частково відображає зростаюче усвідомлення 

необхідності підтримки здорових еко-систем, соціальної рівності і 

управління організаціями.  
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Отже, урахування соціальної відповідальності корпорації призводить до 

появи нових та специфічних елементів системи корпоративного управління. 

Слід водночас зазначити, що орієнтація діяльності вітчизняних корпорацій 

представляє процес, який знаходиться на початку розвитку. У широкому 

розумінні процес управління складається із розробки та впровадження 

окремих управлінських рішень, оптимальність яких відображається через 

ступінь досягнення системою відповідних цілей. 

Слід відзначити, що окремі види діяльності реалізують певні особи, 

тобто суб’єкти управління. Діяльність спрямована на об’єкти управління 

специфічність яких буде впливати на зміст цієї діяльності. Враховуючи 

різноманітність об’єктів корпоративного управління, можна  передбачити і 

різноманітність дій суб’єктів корпоративного управління. Але ж результатом 

цієї діяльності повинні виступати управлінські рішення, впровадження яких 

забезпечить загальну мету корпоративного управління – досягнення балансу 

інтересів усіх зацікавлених осіб. 
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В статті досліджено особливості підвищення ефективності управління 

діяльності підприємства, виявлено основні резерви підвищення ефективності 

діяльності підприємства. Узагальнено основні підходи до оцінки 

ефективності управління діяльністю та запропоновано основні шляхи 

вдосконалення ефективності діяльності підприємства на сучасному етапі.  

Ключові слова: управління, ефективність, діяльність підприємства, 

механізм управління, прибутковість підприємства. 

На сучасному етапі, в умовах інтеграції України до міжнародного 

господарського комплексу, особливо з урахуванням нинішніх, турбулентних 

процесів, виникає низка нових завдань, вирішення яких неможливе з 

використанням старих методів і підходів до управління ефективністю 

діяльності на промислових підприємствах. В умовах розвитку ринкових 

відносин економічна діяльність підприємства, яка спрямована на 

нарощування конкурентних переваг і забезпечення з їх допомогою стійкості 

своїх позицій, значною мірою залежить від своєчасного, правильного 

управління ефективністю їх діяльності.  

Управління ефективністю діяльності підприємства необхідно розглядати 

як систему, яка складається з певної кількості елементів, а досягати успіху 

вона може лише за умов скоординованих дій її складових, правильно 

обраних методів управління, програми мотивацій та механізму управління 

ефективністю діяльності підприємства.  

Таким чином, питання забезпечення правильного управління 

ефективністю діяльності підприємств, у сучасних нестійких умовах, набуває 

актуальності і потребує вивчення.  
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Проблеми управління ефективністю діяльності підприємства вивчаються 

багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими. Серед наукових праць, у 

яких досліджуються теоретико - методичні підходи до управління 

ефективністю діяльності підприємств, варто виокремити дослідження таких 

науковців, як: Р. Беннет, Н. Гавалова, А. Головенко, З. Коваль, І. Лепа, І. 

Маркіна, Г. Осовська, М. Панов, В. Пастухова, Т. Пітерс, О. Полінський, О. 

Рац. Проте питання управління ефективністю діяльності потребує постійного 

удосконалення методів управління, програми мотивацій та механізму, а 

також формування методології системи управління ефективністю діяльності 

підприємства.  

В умовах нестабільної економіки важливим для будь-якого підприємства 

є формування ефективних принципів і ефективної системи управління 

ефективністю діяльності Управління – це сукупність прийомів, форм і 

методів цілеспрямованого впливу на об’єкт з метою досягнення конкретних 

цілей [2].  

При розрізненні ефективності і результативності легко виокремити два 

види управління ефективністю діяльності підприємств:  

– ефективне керівництво, яке забезпечує перспективний, інноваційний 

розвиток і стратегічний успіх [4];  

– результативне керівництво, яке уможливлює тимчасове досягнення 

короткострокових цілей [5].  

Основою управління є визначення ефективності її діяльності. На 

сьогоднішній день для успішного входження вітчизняних підприємств на 

світовий ринок необхідно використовувати сучасні технології, пов’язані не 

лише з процесом управління виробництвом, а й з управлінням діяльністю 

підприємства. Застосування новітніх підходів, принципів, методів, 

інструментів в менеджменті підприємства для забезпечення його успішного 

функціонування в конкурентному ринковому середовищі є головною 

складовою успіху підприємства як на внутрішньому ринку так і на 

зовнішньому.  
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Оцінка ефективності будується на основі єдиних методологічних 

принципів визначення ефективності діяльності.  У якості основних загальних 

принципів здійснення діяльності на практиці, що склалася, визначають 

наступні:  

– у процесі розробки і реалізації проектів необхідно поєднувати 

науково-технологічний аналіз з комерційним, фінансово-економічним, 

соціальним, щоб забезпечити комплексність підходу до їх здійснення;  

– при оцінці ефективності діяльності, зіставлення витрат і результатів 

необхідно проводити з урахуванням зміни цінності грошей у часі;  

– при здійсненні діяльності принципово необхідно враховувати 

невизначеність і ризики[1].  

Структурна схема управління ефективністю діяльності підприємства 

наведена на рисунку 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1- Концептуальні положення управління  
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Ефективність є однією з основних категорій економіки, яка 

безпосередньо пов'язана з досягненням остаточного результату розвитку 

підприємства. Сучасний етап розвитку ринкових відносин в Україні вимагає 

Об’єкт та суб’єкт 

управління ефективністю 

Процес управління 

ефективністю 

Мета управління 

ефективністю 

Функції управління 

ефективністю 

Методологія управління ефективністю 

Механізм 

управління 

ефективністю 

Галузеві 

особливості 

управління 

ефективністю 

Принципи 

управління 

ефективністю 

Ефективність управлінського впливу 

Можливість і необхідність 

управління ефективністю 



87 
 

від підприємств активних дій з підвищення ефективності їх діяльності. 

Проблема ефективності виробництва завжди посідала важливе місце серед 

актуальних проблем економічної науки. 

Ефективність діяльності підприємства є дуже важливою, тому що 

виявляє такі характеристики, як доцільність, результативність, якість та 

корисність, а також це співвідношення ефекту від усіх видів його діяльності і 

сукупність витрат на досягнення цього ефекту. Тому, у сучасних умовах 

набуває особливої актуальності питання підвищення ефективності діяльності 

підприємств [3]. 

Об’єктом управління ефективністю діяльності вважаємо процес 

функціонування підприємства, а суб’єктами – певне коло осіб, що реалізують 

завдання управління ефективністю.  

Головною метою управління ефективністю діяльності вважаємо 

забезпечення максимізації добробуту власників підприємства в поточному і 

перспективному періоді. 

Враховуючи цю головну мету, зазначимо, що система управління 

ефективністю діяльності підприємства покликана вирішувати наступні 

завдання: 

1. Забезпечення максимізації розміру ефекту при відповідному 

ресурсному потенціалі підприємства і ринковій кон’юнктурі. Це завдання 

реалізується шляхом оптимізації складу ресурсів і забезпечення їх 

ефективного використання. Основними природними обмежувачами розміру 

ефекту виступають максимально можливий рівень використання ресурсного 

потенціалу та кон’юнктура товарного й фінансового ринків, що склалася на 

даний момент. 

2.  Забезпечення оптимального співвідношення між рівнем ефекту і 

допустимим рівнем ризику. Між цими двома показниками існує прямо 

пропорційний зв’язок. З урахуванням відношення менеджерів до 

господарських ризиків формується допустимий рівень останніх, що визначає 

агресивну, помірну (компромісну) чи консервативну політику здійснення тих 
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чи інших видів діяльності або проведення окремих господарських операцій. 

Зважаючи на заданий рівень ризику, у процесі управління повинен бути 

максимізований рівень ефекту. 

3.  Забезпечення високої якості ефекту. У процесі формування ефекту 

діяльності підприємства повинні бути насамперед реалізовані резерви його 

зростання за рахунок операційної діяльності, що забезпечує основу 

перспективного розвитку підприємства. 

У межах операційної діяльності основну увагу необхідно приділити 

забезпеченню зростання ефекту за рахунок збільшення обсягів основної 

діяльності та освоєння нових перспектив. 

4.  Забезпечення виплати необхідного рівня доходу на інвестований 

капітал власникам підприємства. Цей рівень за умови успішної діяльності 

повинен бути не нижче середньої норми прибутковості на ринку капіталу, при 

необхідності відшкодовувати підвищений підприємницький ризик, пов’язаний 

зі специфікою діяльності підприємства, а також інфляційні втрати. 

5.  Забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів за 

рахунок прибутку відповідно до завдань розвитку підприємства у 

майбутньому періоді. Оскільки прибуток є основним внутрішнім джерелом 

формування фінансових ресурсів системи, його розмір визначає потенційну 

можливість створення фондів, що забезпечують її майбутній розвиток. 

6.  Забезпечення постійного зростання ринкової вартості підприємства. 

Це завдання покликане забезпечувати максимізацію добробуту власників у 

перспективі. Темп зростання ринкової вартості значною мірою визначається 

рівнем капіталізації прибутку, отриманого підприємством у звітному періоді. 

Кожне підприємство, враховуючи умови і завдання господарської діяльності, 

саме визначає перелік критеріїв оптимізації розподілу прибутку на його 

капіталізовану та споживчу частини. 

7.  Забезпечення ефективності програм участі персоналу в прибутках. 

Програми участі персоналу в прибутках мають гармонізувати інтереси 

власників підприємства та його найманих працівників, а також, з одного боку, 
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ефективно стимулювати трудовий внесок цих працівників у формування 

прибутку, а з іншого – забезпечувати досить прийнятний рівень їх соціального 

захисту, який держава в сучасних умовах повністю забезпечити не в змозі. 

Усі вище перелічені основні завдання управління ефективністю тісно 

взаємопов’язані, хоча окремі з них характеризуються різною направленістю. 

Тому в процесі управління ефективністю діяльності підприємства окремі 

завдання повинні бути оптимізовані. 

Таким чином, підприємство повинно постійно навчатися і 

пристосовуватися до нових технік та технологій. Які в свою чергу будуть 

збільшувати ефективність та покращувати умови праці робітників, що може в 

свою чергу вплинути на їхню продуктивність праці. Саме тому підприємства 

постійно оновлює свою техніку, та йде в ногу з новітніми технологіями 

господарювання, що дає їм перевагу на ринку пропозиції продукції над 

конкурентами. Оскільки в даний період економічної кризи підприємства 

знаходяться в стані постійної конкурентної боротьби, тому для отримання 

максимального прибутку вони повинні постійно відслідковувати напрямки 

удосконалення системи управління підприємством. 
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ОСНОВНI НАПРЯМКИ ТА ТЕНДЕНЦIЇ РОЗВИТКУ ДIЯЛЬНОСТI 

РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА  

Вiдсутнiсть у сучасних умовах єдиних наукових пiдходiв до визначення: 

принципiв, ознак, функцiй, технологiй, методiв маркетингу, якi були б 

ефективно адаптованi до особливостей функцiонування рекламних агентств, 

створює перешкоди будь яким змiнам у розвитку всiєї рекламної галузi в 

Українi. Дослідженням цих проблем і займається ця стаття. 

Ключовi слова: рекламне агентство, реклама, рекламна галузь, конкуренцiя, 

медiаплан. 

У сучасних умовах розвитку економiки України все бiльшу та вагомiшу 

роль вiдiграє маркетингова дiяльнiсть пiдприємства. Проте неефективна 

дiяльнiсть  пiдприємств рекламної галузi може спричинити  зниження 

конкурентоспроможностi продукцiї пiдприємств-рекламодавцiв, послаблення 

їхнiх ринкових позицiй та неможливiсть витримати конкуренцiю як вiд 

вiтчизняних так i закордонних компанiй.  

Питанням розвитку та дiяльнiстю займалися займалися такi вченi-

дослiдники, як: У.Ф. Аренс, Р. Александер, Г. Армстронг, Б. Берман, С. 

Броадбент, Дж. Гелбрейт, Г. Картер, Ф. Котлер, Є.В. Крикавський, Г.Г. 

Почепцов, Є.В. Ромат, А. Маслоу, М. Портер, Дж. Еванс та iн.  

Запропонованi ними концепцiї отримали подальшого розкриття у працях 

вiтчизняних учених: А.Н. Назайкiна, С. Бабенка, В. Андрiйчука, В. Будкiна, I. 

Рожкова, Т. Краско, Б. Губського, О. Добрянської, I. Засєди, О. Зелiнської та 

iн. Проблематикою управлiння рекламною дiяльнiстю займалися такi 

дослiдники, як: Д. Аакер, Р. Батра, К.Л. Бове, Л.В. Балабанова, О.Л. 

Головльова, О. Горлов , Н.I. Горбаль, Т.I. Лук’янець, Дж. Майерс, Ф. 
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Дженкiнс, А.М. Пономарьова, О.Є. Кузьмiн, О.А. Феофанов, Л.В. Романова, 

С.Ю. Хамiнiч та iн. Проте фактори розвитку рекламного ринку в Українi 

розкритi не повнiстю. 

Розвиток української реклами розпочався лише зi здобуттям Україною 

незалежностi у 1991 р., на вiдмiну вiд iнших країн, у яких iсторичний розвиток 

реклами розпочався пiвтори столiття тому. Якщо у бiльшостi країн рекламний 

ринок зростав поступово, то в нашiй державi бiльшiсть рекламних процесiв 

проходили або занадто динамiчно i швидко, або дуже повiльно. Даний факт є 

однiєю iз причин певного гальмування розвитку рекламного ринку України на 

фонi iнших країн [1, с. 15]. 

На даний момент на розвиток рекламного ринку в Українi та на характер 

дiяльностi рекламних агентств найбiльше впливають фактори  зовнiшнього 

середовища,  що в свою чергу змушує агентства перебудовувати власний 

бiзнес, адаптуючись до нових умов зовнiшнього середовища, формуючи новi 

програми розвитку.  

Однiєю з основних тенденцiй сучасного розвитку рекламного ринку в 

Українi є той факт, що сьогоднi попит на послуги рекламних агентств iз боку 

потенцiйних i наявних рекламодавцiв здебiльшого перевищує пропозицiю. 

Український науковець Є. Ромат видiляє такi типи суб’єктiв рекламної 

дiяльностi: рекламодавцi, тобто пiдприємства, що рекламують себе, свої 

товари або послуги; рекламнi агентства; засоби масової iнформацiї (ЗМI), що 

надають мiсце i час для рекламних повiдомлень з метою донесення їх до 

цiльової аудиторiї; допомiжнi, якi беруть опосередковану участь: дослiднi 

компанiї , фото- та кiностудiї , дизайн-студiї, художники, типографiї та всi, 

хто допомагає рекламодавцям та рекламним агентствам у розробцi реклами 

[5]. 

Отже, суб’єктами є фiзичнi та юридичнi особи, що беруть безпосередню 

участь в управлiннi рекламною дiяльнiстю (рекламодавцi та рекламнi 

агентства) та тi, що своєю дiяльнiстю сприяють створенню рекламного 

продукту (ЗМI та допомiжнi суб’єкти). 
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На пiдставi проведеного аналiзу реально iснуючих допомiжних або 

обслуговуючих (допомагають обслуговувати пiдприємства рекламної галузi) 

суб’єктiв рекламної дiяльностi, з яким взаємодiють рекламнi агентства, ми 

можемо подiлити їх на двi групи: 

1-а група – допомiжнi суб’єкти, якi допомагають рекламним агентствам 

здiйснювати управлiння рекламною дiяльнiстю. До них належать: 

маркетинговi дослiднi компанiї; фрiлансери-дослiдники; тренд-агентства; 

компанiї, що  надають послуги з медiаконсалтингу, медiааудиту; бренд-

консалтинговi компанiї; маркетинговi консалтинговi компанiї i усi фiзичнi та 

юридичнi особи, якi допомагають агентствам у плануваннi, органiзацiї, 

реалiзацiї та контролi рекламних кампанiй, органiзованих для їхнiх клiєнтiв-

рекламодавцiв; 

2-а група – допомiжнi суб’єкти, якi забезпечують  творчу та технiчну 

складову виготовлення рекламних та iнших маркетингових комунiкацiйних 

матерiалiв. 

Протягом останнiх рокiв кардинально змiнилася  взаємовiдносини  мiж 

рекламними агентствами та  рекламодавцями. Якщо ранiше ситуацiя на 

ринку була коли рекламнi агентства докладали зусиль для того, щоб знайти 

рекламодавця, то зараз в бiльшостi випадкiв рекламодавцi самi  знаходять 

рекламнi агентства i пропонують їм взяти участь у тендерах. I вже рекламнi 

агентства, вiдштовхуючись вiд своїх iнтересiв, вирiшують, брати участь у 

тендерах чи нi.  

Зараз рекламний ринок швидкими темпами рухається до того, щоб вибiр 

агентства i рекламодавця став взаємним i, що дуже важливо, взаємовигiдним 

процесом. Цi тенденцiї навряд чи характернi для вузькоспецiалiзованих 

рекламних агентств (якi займаються, наприклад, нанесенням реклами на 

сiрники й iн.). Але дана тенденцiя вже характерна для досить великої 

кiлькостi рекламних агентств, що добре зарекомендували себе, причому як у 

Києвi, так i в розвинутих промислових регiонах України [3].  
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Наступною  характерною рисою є той факт, що нинi вiдбувається 

iнтенсивна якiсна змiна вимог рекламодавцiв до рекламних агентств. Пiд час 

оцiнки прийнятностi рекламних агентств усе бiльша увага придiляється тому, 

наскiльки агентство здатне працювати з рекламодавцем як партнер на 

довгостроковiй основi.  

Ця змiна настiльки впливає на ринок, що може iстотно змiнити позицiї 

рекламних агентств на ньому, посиливши позицiї одних i, вiдповiдно, 

послабивши позицiї iнших. 

Багато рекламних агентств зрiвнялися одне з одним за перелiком послуг 

i цiновими умовами, й усе бiльшого значення набуває здатнiсть рекламного 

агентства правильно мобiлiзувати свiй потенцiал для реалiзацiї цiлей 

конкретних клiєнтiв i органiзувати ефективну взаємодiю з рекламодавцем. На 

перший план усе частiше виходить здатнiсть рекламного агентства 

працювати не з виконавцем, а органiзатором успiшної взаємодiї мiж ним i 

рекламодавцем. При цьому, на нашу думку, найбiльша перспектива у тих 

рекламних агентств, якi чiтко розумiють такий момент: у клiєнта є чимало 

переваг перед агентством – у знаннi ринку, виробництва, мiжнародного 

досвiду i т. д. [6]. 

На сьогоднi на перший план  усе частiше виходить здатнiсть рекламного 

агентства працювати не  лише з виконавцем, а й  органiзатором успiшної 

взаємодiї мiж ним i рекламодавцем. При цьому, найбiльша перспектива у тих 

рекламних агентств, якi чiтко розумiють такий момент: у клiєнта є чимало 

переваг перед агентством – у знаннi ринку, виробництва, мiжнародного 

досвiду i т. д.  

У ефективно працюючого рекламного агентства є свої сильнi сторони: 

перевiренi часом технологiї створення i розвитку брендiв, злагоджено 

працююча команда, яка має великий досвiд у цiй галузi. I завдання 

рекламного агентства на сучасному етапi полягає не тiльки в тому, щоб 

виявити свiй потенцiал щонайкраще, а й оптимальним чином об'єднати 

можливостi i сильнi боки обох сторiн.  
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Отже, можемо видiлити такi основнi тенденцiї у зовнiшньому 

середовищi, якi впливають на розвиток будь-якого рекламного агентства на 

українському ринку i вимагають вiд нього проведення органiзацiйних змiн. 

По-перше, значно зросли  вимоги до комплексностi послуг рекламного 

агентства. Нинi агентству недостатньо бути просто виконавцем завдань 

рекламодавця i виступати своєрiдним посередником мiж ним i засобами 

масової iнформацiї [2]. Сучасна ситуацiя на ринку рекламних послуг вимагає 

вiд агентства виступати органiзатором комплексних рекламних кампанiй 

рекламодавця (при цьому вiд агентства потребується не просто розробити 

медiаплан для рекламної кампанiї клiєнта та здiйснити безпосереднє 

розмiщення реклами в ЗМI, а й надати повний комплекс консультацiйних 

маркетингових послуг, зокрема у разi необхiдностi провести маркетингове 

дослiдження ринку продукцiї клiєнта, визначити позицiонування продукцiї 

компанiї – замовника реклами та його конкурентiв, проаналiзувати 

споживачiв продукцiї рекламодавця та скласти їх портрет, спiльно з 

рекламодавцем розробити маркетингову стратегiю i тактику стосовно 

подальшого просування на ринок його продукцiї, а вже потiм виходячи iз 

загальних цiлей i завдань маркетингової програми клiєнта, розробити 

вiдповiдну рекламну кампанiю).  

Враховуючи усе перелiчене, можна сказати, що сьогоднi будь-якому 

рекламному агентству для того, щоб не втратити в майбутньому своїх 

позицiй на рекламному ринку, слiд реорганiзувати свiй бiзнес так, щоб 

перетворитися на рекламне агентство з повним комплексом рекламних та 

маркетингово-консультацiйних послуг. 

З усього вище наведеного можна розробити список рекомендацiй якi 

допоможуть рекламному агентству повнiстю задовiльнити потреби 

споживача та перетворитися на агентство з повним комплексом послуг: 

1. Розробка фiрмового стилю та дизайну. 

2. Створення рекламних роликiв, заставок i логотипiв, сюжети i 

репортажi, iнформацiйно-аналiтичнi програми, розважальнi програми. 
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3. Розмiщення реклами на таких каналах як: телебачення, радiо, пресi. 

4. Виготовлення i розмiщення реклами на щитових конструкцiях на 

громадському транспортi i т.д. 

5.  PR-послуги. 

6. Медiапланування – розроблення рекламних концепцiй i стратегiй 

рекламних кампанiй у ЗМI. Включає в себе: аналiз конкурентiв, визначення 

позицiй, розроблення маркетингових програм для клiєнтiв, визначення 

медiавподобань цiльової аудиторiї, визначення ефективного досягнення 

цiльової аудиторiї, визначення термiнiв рекламної кампанiї, визначення ЗМI, 

покупка рекламного мiсця в ЗМI, монiторинг проходження рекламної 

кампанiї, аналiз проведення кампанiї [5]. 

7. Комплексна органiзацiя й управлiння спонсорськими проектами, 

складання спонсорських пакетiв. 

8. Просування товарiв i послуг вiд невеликих проектiв до органiзацiї 

загальнонацiональних кампанiй i promo-турiв, заходи на мiсцях продажу. 

9. Представлення клiєнтiв на виставках i ярмарках, органiзацiя 

спецiальних заходiв для клiєнтiв. 

Отже, на розвиток рекламних агентств в Українi впливає багато 

факторiв, серед яких можна видiлити новi умови зовнiшнього середовища, 

формування нових програм розвитку рекламних агентств, вiдповiднiсть 

попиту та пропозицiй на рекламному ринку, якiсну змiну вимог 

рекламодавцiв до рекламних агентств та вимоги до комплексностi послуг 

рекламного агентства.  

Рекламним агентствам сьогоднi слiд реорганiзувати свiй бiзнес таким 

чином, щоб перетворитися на рекламне агентство з повним комплексом 

рекламних та маркетингово-консультацiйних послуг. Це дасть можливiсть 

нормального функцiонування пiдприємства, досягнення успiху та 

розширення рекламного ринку в Українi. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ 

БІЗНЕСПРОЦЕСІВ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті розкрито концептуальні засади щодо здійснення 

реінжинірингу бізнеспроцесів та досліджено практичні приклади його 

застосування на конкретних підприємствах. Надано рекомендації щодо 

ефективного викори-стання реінжинірингу під час антикризового управління 

підприємствами. 

Ключові слова: бізнес процеси, підприємство, реінжиніринг, прибуток, 

персонал, управління, результативність. 

Постановка проблеми. Сучасний стан рецесії економіки України 

передбачає застосування нових методів та принципів організації ведення 
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бізнесу, які б допомогли підприємствам ефективно організувати свою 

діяльність. Прискорення змін у зовнішньому середовищі під впливом 

глобалізаційних процесів актуалізує завдання щодо піднесення 

конкурентоспроможності та інноваційної активності підприємств, пошуку 

результативних механізмів та інструментів адаптації і впровадження 

адекватних заходів для організації і здійснення підприємницької діяльності, 

застосування досконалих методів і підходів оцінювання результативності 

діяльності підприємств. Серед концепцій управління розвитком бізнесу 

виокремлюється реінжиніринг бізнеспроцесів, практичне застосування якого 

дає нові можливості щодо визначення джерел підвищення ефективності 

виробничої діяльності та зміцнення конкурентних позицій підприємств на 

галузевих ринках. Реінжиніринг достатньо ефективно використовується при 

виведенні підприємства з кризового стану. Даний вид перетворень ніби 

перебудовує бізнес-процеси, які настільки застаріли до даного часу, що їх 

немає сенсу зберігати або оптимізувати. У тому ж випадку, коли 

підприємство успішно функціонує та отримує високі прибутки, проведення 

реінжинірингових заходів пов’язане з високою ризикованістю проекту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Основні положення теорії 

реінжинірингу сформулювали М. Хаммер та Д. Чампі. Науковці Є.Г. Ойхман 

та Е.В. Попов дослідили реінжиніринг бізнес-процесів на прикладі 

реорганізації провідних іноземних компаній. Питання реінжинірингу бізнес-

процесів на сучасному підприємстві широко висвітлені у роботах таких 

учених, як О.В. Ареф’єва, І.А. Бланк, О.А. Бабак, В.М. Глушков, В.С. 

Горчаков, Т. Давенпорт. Питання, що пов’язані із дослідженням здійснення 

реінжинірингових заходів, розглядаються такими авторами: В.А. Барінов, Л. 

Шейн, А.В. Клішейко, Г. Вєрніков, О.О. Сергєєв та ін.  

 Водночас прикладні завдання впровадження технологій реінжинірингу 

на підприємствах вимагають  подальшого дослідження. 

 Метою статті є узагальнення наявних методичних підходів щодо 

оцінювання ефективності бізнес-процесів та обґрунтування підходів щодо 
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здійснення змін на сучасному підприємстві шляхом застосування технології 

реінжинірингу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Узагальнення та 

систематизація наукових джерел показує різноманітність наявних наукових і 

методичних підходів щодо використання технології реінжинірингу бізнес-

процесів в управлінні розвитком підприємств. Вихідним методологічним 

підґрунтям цих підходів є визначення сутності реінжинірингу як сукупності 

методів і засобів, призначених для поліпшення основних показників 

діяльності підприємства шляхом моделювання, аналізу і перепроектування 

бізнес-процесів. У науковій літературі виділяють інституційний, процесний 

та системний наукові підходи щодо розкриття сутності поняття 

реінжинірингу бiзнес-процесів. Реінжиніринг бізнес-процесів у контексті 

інституційного підходу – це сукупність принципів, підходів, процедур і 

методів, спрямованих на кардинальні стратегічні зміни, що дає змогу значно 

підвищити результативність діяльності підприємства та досягти стратегічних 

цілей його розвитку [1]. Системний підхід передбачає розгляд реінжинірингу 

бізнес-процесів як сукупності елементів, взаємодія яких дає змогу 

забезпечити перетворення основних процесів підприємства на підтримку 

стратегічних змін.  

Концепція (від лат. conceptio O розуміння, система) O це певний спосіб 

розуміння, трактування відповідних явищ, основна точка зору, провідний 

задум або конструктивний принцип тієї або іншої діяльності [2]. Будь-яка 

управлінська діяльність тісно пов'язана з ухваленням принципово необхідних 

рішень. Під рішенням розуміється набір конкретних дій чи заходів, що 

здійснюються особою, яка впливає на об'єкт управління для досягнення 

поставленої мети або бажаного стану. Необхідно зазначити, що вибір вдалого 

рішення можливий на підставі розуміння концептуальних засад 

управлінської діяльності, наявності точних знань про об'єкт управління, про 

процеси, які здійснюються під час управління і можуть відбутися з часом, а 

також завдяки оптимальному використанню показників, що характеризують 
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ефективність та якість ухваленого рішення. Потреба у виборі певного 

варіанту рішення керівництвом підприємств зазвичай виникає для швидкої 

реакції підприємства на зміни економічного середовища та підвищення 

ефективності його виробництва. Здійснення саме таких перетворень на 

підприємстві передбачає реінжиніринг бізнес-процесів. 

Виконання замовлення клієнта, зазвичай, займає багато часу не тільки 

через великий обсяг необхідних робіт. Дана ситуація найчастіше виникає 

через фактор тривалості проходження замовлення по відповідних 

підрозділах. Указаний фактор веде до нераціонального поглинання часу та 

грошей. Отже, першопричиною виникнення такої ситуації виявляється 

неефективна організація функціонування підприємства. Реінжиніринг бізнес-

процесів підприємства допомагає прийняти та запровадити найефективніше 

рішення, що дасть найбільшу віддачу, з великої варіації виробничих, 

фінансових, операційних, інвестиційних чи маркетингових завдань (рис. 1). 

На підставі вищезазначеного можна говорити, що реінжиніринг O це 

фундаментальне переосмислення та радикальна перебудова господарських 

процесів для їх відчутного поліпшення [3]. Фундаментальне переосмислення 

бізнес-процесів висуває необхідність розуміння того, чим займається 

підприємство та з якою метою воно здійснює те, що здійснює. Отже, 

реінжиніринг бізнес-процесів передбачає черговість виконання змін:  

1. Що необхідно здійснювати підприємству?  

2. Яким чином здійснювати перетворення підприємства? 
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Рисунок 1. Схема реінжинірингу бізнеспроцесів. 

 

Ключовими умовами успіху підприємства є, по-перше, планування 

(тактичне, стратегічне) та контроль здійснення реінжинірингу бізнес-

процесів, що дає змогу пов’язати стратегічне управління підприємством, 

заходи щодо здійснення реінжинірингу, цілі розвитку підприємства, 

насамперед економічні (підвищення споживчої цінності для кінцевих 

споживачів продукції та зростання прибутковості діяльності підприємства), 

соціальні (підвищення стабільності розвитку підприємства, рівня заробітної 

плати персоналу тощо), екологічні та суспільні; по-друге, визначення ризиків 

у реалізації реінжинірингу бізнес-процесів та запровадження сукупності 

інструментів, методів, способів, технологій зниження їх негативного впливу 

на досягнення кінцевого результату, що забезпечить успіх та ефективність 

бізнес-процесів. Розуміння впливу означених умов та чинників впливу на 

ефективність реінжинірингу сприяє успішній реалізації проекту 

організаційних перетворень на підприємстві. Особливого значення у цьому 

разі набуває вміння створити досконалу систему інформаційного 

забезпечення перебігу бізнес-процесів усередині самого підприємства, що 

дасть змогу вчасно виявляти недоліки здійснюваних бізнес-процесів і 

реалізації проектів реінжинірингу. Звичайно, реінжиніринг порушує звичну 

ієрархію управління підприємством, змінює роль керівника і методи його 
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впливу на підлеглих, зміст роботи працівників, способи оцінювання 

результатів їх діяльності, механізм оплати праці та просування по службі, 

загальноорганізаційні цінності. Такі радикальні зміни, зазвичай, більшість 

персоналу сприймає негативно, що потребує активної роз’яснювальної 

роботи й урахування інших чинників, які мають сприяти успіхові 

реінжинірингу [4]. 

Досить часто реінжиніринг асоціюється з проведенням 

реструктуризаційних змін через їхній тісний зв'язок. Зазвичай до ознак 

реінжинірингу бізнес-процесів належать: 1) орієнтація на процеси; 2) 

цілеспрямованість у розробці бізнес-проекту; 3) відмова від застарілих схем 

та правил здійснення роботи; 4) творче використання інформаційних 

технологій та нових методів під час проведення змін. Так як реінжиніринг 

застосовується для дослідження та перегляду бізнес-процесів, то основними 

заходами щодо проведення реінжинірингових заходів є виділення основних 

бізнес процесів, їхній опис на загальнодоступній мові та аналіз з метою 

подальшого перетворення. Виділення основних бізнес процесів допомагає 

отримати завершену та цілісну картину функціонування підприємства, яка 

зуміє показати всі необхідні ресурси для здійснення підприємницької 

діяльності, а також визначити відповідну послідовність процедур та, 

звичайно, результати виконання цих процедур.  

Зважаючи на ситуацію сучасної рецесії економіки, яка загрожує 

підприємствам втратою їхньої платоспроможності, негативними 

відхиленнями фактичного стану підприємств від запланованого, перебоями у 

розвитку компаній, зниженні їхнього потенційного успіху та їх послабленням 

від постійної гострої конкурентної боротьби, доцільним є застосування саме 

реінжинірингу як методу антикризового управління підприємствами. Так як 

реінжиніринг є методом тактичних перетворень підприємств, то його 

результати швидше дають свої плоди, на відміну від реструктуризації, яка 

потребує значних витрат часу та коштів і здійснюється на довгострокову 

перспективу. Результативність запровадження реінжинірингу бізнес-процесів 



102 
 

на сучасному підприємстві забезпечується насамперед чітко 

сформульованою системою вимог щодо побудови нової системи управління 

підприємством на основі процесного підходу з метою задоволення всіх 

учасників бізнесу (власників бізнесу, середнього менеджменту, керівників і 

виконавців бізнес-процесів), а в результаті – замовників та споживачів.  
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В статті досліджено різні підходи до визначення механізму формування 

сучасного менеджменту медичної установи: ефективність з боку 

контрагентів, ефективність з боку пацієнтів, ефективність з боку 

персоналу, ефективність з боку менеджменту. Для вирішення проблем в 

http://www.elitarium.ru/


103 
 

управлінні медичною установою і підвищення ефективності його роботи 

пропонується використовувати метод загального управління якістю. 

Ключові слова: менеджмент, управління, ефективність, діяльність 

медичної установи, механізм управління. 

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, 

передбачає посилення співпраці у сфері охорони здоров’я, з метою 

підвищення рівня його безпеки та захисту здоров’я людини, як передумови 

сталого розвитку та економічного зростання (глава 22 «Громадське 

здоров’я»). Таке співробітництво, зокрема, має охоплювати зміцнення 

системи охорони здоров’я України та її потенціалу, зокрема шляхом 

впровадження інновацій та здійснення реформ. 

Стратегія сталого розвитку «Україна–2020», затверджена Указом 

Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, також передбачає 

здійснення реформи системи охорони здоров’я. Так, пункт 7 розділу 3 

передбачає, що метою державної політики у цій сфері є кардинальне, 

системне реформування, спрямоване на створення системи, орієнтованої на 

пацієнта, здатної забезпечити медичне обслуговування для всіх громадян 

України на рівні розвинутих європейських держав. Орієнтиром у проведенні 

реформи є програма Європейського Союзу «Європейська стратегія здоров’я – 

2020». Крім того, необхідність впровадження інновацій у сфері охорони 

здоров’я передбачена проектом Світового Банку «Поліпшення охорони 

здоров’я на службі людей». 

Реформування медичної галузі викликає неоднозначну оцінку 

суспільства, воно є непростим в практичному впровадженні, але не можна не 

погодитися, що кожна людина і кожний громадянин має невід’ємне право на 

здоров’я та конституційне право на якісну медицину. Не менш важливими 

рисами реформи є започаткування змін у стереотипі мислення та способі 

поведінки пацієнтів і надавачів медичних послуг, підвищення 

відповідальності перших за власне здоров’я та необхідність його збереження, 

а також відповідальності других за якість медичної допомоги та раціональне 
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використання відповідних фінансових, матеріально-технічних і кадрових 

ресурсів. У Статуті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) 

записано: «Здоров'я - це стан повного фізичного, духовного і соціального 

благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад». Таке 

визначення поняття «здоров'я» у міжнародному спілкуванні[1]. 

У сучасних умовах труднощі реалізації інноваційного розвитку системи 

охорони здоров’я та її інтеграції до європейського політичного, соціального 

та економічного простору зумовлені багатьма причинами, однак, крім 

незадовільного стану національної економіки, головна з них, що впливає на її 

потенціал, - невідповідність сучасним викликам організаційної та 

регуляторної функції системи державного управління, що знижує 

ефективність державно-управлінського впливу, гальмує впровадження нових 

принципів та механізмів, спрямованих на структурно-трансформаційні зміни 

та активізацію інноваційних процесів у системі охорони здоров’я.  

Система охорони здоров’я країни знаходиться в умовах постійних 

трансформаційних змін. Будучи багаторівневою й розгалуженою структурою, 

система, перетворюючись, формує складні підходи щодо визначення 

механізмів управління у державному і приватному секторах охорони 

здоров’я. Саме у них держава відтворює нову систему механізмів управління, 

розглядати які потрібно у сукупності впливів мезо-, макро- і мікрофакторів із 

застосуванням нових форм управління на всіх рівнях. Національна стратегія 

реформування медичної системи Україні на період 2015–2020 роки визначає 

ключові проблеми, потенційні напрями і шляхи їх розв’язання для 

формування нової державної політики у галузі, включаючи глибинні 

нормативні трансформації та впровадження нових фінансових механізмів для 

забезпечення прав людини у сфері охорони здоров’я. За таких умов медична 

система країни має базуватися на трьох засадничих принципах: 

орієнтованість на людину, орієнтованість на результат, орієнтованість на 

втілення кращих технологій та кращого досвіду надання медичних послуг. 



105 
 

 Реформування інституційного забезпечення управління охороною 

здоров’я повинно передбачати: формування сучасної моделі медичної 

допомоги дітям, яка забезпечуватиме підвищення ефективності та якості 

високоспеціалізованої медичної допомоги дітям, зниження рівня дитячої та 

підліткової захворюваності, зниження показників дитячої інвалідності, та 

смертності і включатиме: формування підрозділів центрів первинної медико-

санітарної допомоги дітям у регіонах на базі існуючих медичних закладів: 

лікарняних амбулаторій; амбулаторій загальної практики – сімейної 

медицини; медичних пунктів; фельдшерських пунктів; фельдшерсько-

акушерських пунктів; сімейних лікарів; центрів реабілітації та медичної 

допомоги[2]. 

З метою підвищення ролі сімейного лікаря та посилення мотивації 

залучення молоді до роботи в закладах охорони здоров’я сільської мережі, 

доцільною є розробка та впровадження в практику регіональної програми 

«місцевих стимулів» для медичних працівників: пільгове кредитування на 

житло або забезпечення земельною ділянкою під його будівництво, 

отримання медичної освіти сільською молоддю на договірних умовах за 

рахунок коштів місцевих громад, тощо. Для залучення висококваліфікованих 

медичних працівників до роботи в закладах з надання первинної медичної 

допомоги населенню у сільській місцевості органам місцевого 

самоврядування слід поширити практику розробки «мотиваційного пакета 

щодо встановлення додаткових соціальних гарантій» медичним працівникам.  

Необхідним є: вдосконалення нормативних актів в частині забезпечення 

безпеки пацієнтів та їх прав; підвищення мотивації працівників до 

забезпечення безпеки медичної допомоги та якості медичних послуг; 

залучення пацієнтів до проведення досліджень щодо якості медичних послуг. 

Це сформує основи для пацієнтоорієнтованої моделі діяльності медичних 

установ та їх персоналу. Вдосконалення управління безпекою працівників в 

медичних закладах вимагає, перш за все, активізації мотиваційної складової 

управління. 



106 
 

Забезпечення збалансованого розвитку медичних закладів залежить, 

передусім, від впровадження сучасних ефективних методів фінансового 

менеджменту. Основні джерела фінансування медичних закладів (бюджетні 

асигнування та кошти державних і регіональних цільових програм) повинні 

бути доповнені додатковими джерелами, серед яких: благочинна допомога та 

кошти грантів; кошти добровільного медичного страхування; оплата за 

надані медичним закладом послуги за угодами; надходження за послуги, які 

надає медичний заклад понад нормативи надання безоплатної медичної 

допомоги; оплата за послуги, надані пацієнтам за їх ініціативи; добровільні 

внески та пожертви; інші джерела, не заборонені чинним законодавством; 

зекономлені кошти від функціональної діяльності шляхом забезпечення 

оптимальності структури витрат, перегляду організаційної структури та 

штатного розпису закладів медичної допомоги, укладання договорів про 

комерціалізацію послуг[3]. 

В контексті пошуку альтернативних джерел фінансування галузі 

охорони здоров’я, з метою підвищення рівня економічної доступності 

медичного обслуговування населення, необхідно посилити роль бюджетно-

страхової медицини. Оптимальна модель добровільного медичного 

страхування повинна базуватися на засадах державно-приватного 

партнерства; 

Вирішення проблем кадрового забезпечення системи охорони здоров’я 

лежить в площині формування цілісної державної стратегії кадрового 

забезпечення системи охорони, реалізація якої має здійснюватися за такими 

основними напрямами: 

1) модернізація інституційної бази кадрової політики у сфері охорони 

здоров’я шляхом: розроблення з урахуванням європейських вимог 

професійних стандартів фахівців сфери охорони здоров’я та відповідних 

програм їх підготовки; удосконалення нормативно-правових актів щодо 

номенклатури лікарських спеціальностей і посад працівників сфери охорони 
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здоров’я, кваліфікаційних вимог до посад і характеристик спеціальностей 

відповідно до світових критеріїв;  

2) удосконалення механізмів планування кадрового забезпечення у 

сфері охорони здоров’я. З метою усунення диспропорції в кадровому 

забезпеченні системи охорони здоров’я запровадити систему прогнозування 

на довгострокову перспективу за категоріями медичного персоналу у 

відповідності до потреб охорони здоров’я з урахуванням стратегії та 

пріоритетів реформування галузі, зовнішніх та внутрішніх міграційних 

процесів та природного вибуття кадрів; 

3) підвищення ефективності управління людськими ресурсами охорони 

здоров’я, шляхом: розроблення професійних стандартів фахівців охорони 

здоров’я, які дозволять сформувати єдині підходи до встановлення 

нормативів з різних розділів медичної, соціальної, психологічної видів 

допомоги і сприятимуть раціональному використанню людських ресурсів 

охорони здоров’я;  

4)удосконалення системи мотивацій і стимулів та розвиток 

мотиваційного механізму управління персоналом закладу охорони здоров’я. 

Пріоритетними заходами у формуванні мотиваційного механізму мають 

стати: формулювання цілей та завдань мотивації медичного персоналу; 

ідентифікації мотиваційних потреб і цілей особистісного розвитку 

працівників та їх узгодження з цілями розвитку закладу охорони здоров’я; 

формування мотиваційного механізму та вироблення критеріїв якості його 

функціонування; оцінка результативності впровадженого мотиваційного 

механізму та внесення коригувальних заходів для підвищення дієвості; 

постійний моніторинг мотиваційних потреб працівників та підтримка 

діючого мотиваційного механізму в актуальному стані; 

5)удосконалення підготовки та безперервного професійного розвитку 

кадрів системи охорони здоров’я. Це вимагає оновлення змісту і форми 

підготовки керівних кадрів сфери охорони здоров’я, дуалізації освіти в 

процесі підготовки фахівців, урізноманітнення формальних та неформальних 
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(альтернативних) форм навчання та в навчанні протягом усього життя; 

широкого використання дистанційних форм навчання, короткотривалих 

циклів з окремих розділів організації медико-санітарної допомоги, 

економіки, фінансування, трудового і медичного права, проблем 

громадського здоров’я ; 

– впровадження інноваційних підходів та технологій управління 

системою охорони здоров’я, адекватних процесам трансформаційних змін в 

медичній галузі, повинно передбачати:  

1)затвердження доктрини формування управлінського потенціалу 

галузі та розробити систему єдиного стандарту підготовки управлінських 

кадрів для забезпечення модернізації сфери охорони здоров’я, як складовою 

стратегії національної безпеки; 

2)розроблення концепції стратегічного управління в інтересах 

громадського здоров'я (governance for health) та покращання координації і 

інтеграції діяльності держави в сфері охорони здоров'я; 

3)запровадження механізмів якісного управління закладом охорони 

здоров’я засад та впровадження елементів професійного менеджменту як 

гармонійного поєднанням всіх його складових: якості медичного персоналу; 

якості медичних технологій та обладнання; якості процесу надання медичної 

допомоги (починаючи від обстеження пацієнта і встановлення діагнозу, його 

лікування та проведення реабілітаційних і профілактичних дій); якості 

лікарських засобів; якості організації медичної практики; якості медичних 

процедур; якості медичної інформації; якості законодавства в сфері охорони 

здоров’я. 

З метою удосконалення системи управління медичним закладом та 

підвищення якості такого управління, що є обов’язковою умовою 

забезпечення його конкурентних переваг в умовах переходу на автономну 

модель діяльності, доцільним є впровадження таких заходів: 

на рівні держави:  
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– вироблення державної політики якості медичної допомоги та 

орієнтування системи управління охороною здоров’я на вирішення проблем 

її підвищення, гарантування доступності та безпеки;  

– розроблення чітких критеріїв якості медичної допомоги, встановлення 

вимог до її забезпечення та регламентація відповідальності за не належну 

якість і рівень надання допомоги, допущені помилки та дефекти в медичній 

практиці; 

– підтримка та сприяння формуванню ринку медичних послуг в Україні, 

що дозволить громадянам забезпечити компетентний вибір найбільш 

ефективного надавача медичної допомоги за критеріями якості та сприятиме 

здоровій конкуренції на засадах гарантії її якості і безпеки;  

– прискорення запровадження професійного ліцензування медичної 

практики та реального лікарського самоврядування в закладах охорони 

здоров’я, що здійснюють реорганізаційні зміни в системі управління;  

на рівні закладу охорони здоров’я:  

– активізація впровадження сучасних моделей (систем) якості в 

діяльність медичного закладу, що дозволить забезпечити пряму залежність 

якості медичної допомоги від системи управління. Такими моделями можуть 

стати: система міжнародних стандартів якості ISO 9001; Моделі досконалості 

(EFQM); системи якості Міжнародного товариства якості охорони здоров’я 

(ISQua), моделі спільної комісії з акредитації організацій охорони здоров’я 

(JCAHO), моделі постійного покращання (Associatesin Process Improvement); 

– впровадження ефективних комунікативних технологій та 

налагодження взаємин між медичними працівниками(надавачами послуг) 

закладу охорони здоров’я та пацієнтами (споживачами послуг) та їх 

документальне оформлення; 

– проведення аналізу обґрунтованих скарг пацієнтів та внесення 

корегувань в процес гарантування безпеки пацієнтів;  

– здійснення постійного моніторингу всіх змін в лікувальному процесі, 

які впливають на якість надання медичної допомоги;  
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– забезпечення постійного професійного розвитку медичного персоналу, 

посилення його мотивації та задоволеності роботою за рахунок кращої її 

організації та безпечності; 

– створення умов для своєчасного впровадження нових медико-

технологічних документів на засадах доказової медицини; забезпечення 

впровадження системи моніторингу індикаторів якості медичної допомоги, 

які в них визначені; 

– формування організаційної культури, відкритої до постійного 

впровадження змін у напрямі поліпшення якості надання медичної допомоги, 

створення команди фахівців, здатних очолити процеси поліпшення якості у 

всіх підрозділах закладу; 

– запровадження елементів самооцінювання діяльності медичного 

закладу в контексті підвищення якості надання медичної допомоги; 

– вдосконалення системи внутрішнього контролю якості надання 

медичної допомоги та впровадження внутрішнього аудиту якості як 

безперервного процесу покращання діяльності медичної установи; 

При розробленні та реалізації стратегії реформування національної 

системи охорони здоров'я та стратегічного управління розвитку лікувальних 

закладів, необхідно зосередитись на сукупності тактичних та оперативних 

завдань, зокрема щодо першочергового вирішення проблем охорони 

здоров’я, а саме: створення системи підготовки спеціалістів-менеджерів 

охорони здоров’я; забезпечення економічного блоку перетворень (розробка 

методики ціноутворення, механізмів фінансування різних типів медичних 

закладів і ін.); створення повноцінної системи стандартизації в охороні 

здоров’я. 

З метою конкурентного позиціонування закладу охорони здоров’я на 

ринку медичних послуг доцільним є впровадження в управлінську діяльність 

медичних установ та організацій елементів стратегічного бенчмаркінгу як 

безперервного циклу планування, координації, мотивації, методів роботи та 

оцінки дій з метою удосконалення діяльності, підвищення якості надання 
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медичної допомоги та посилення конкурентних переваг на ринку медичних 

послуг. 

Інноватизація інструментів менеджменту закладів охорони здоров’я 

повинна мати в своїй основі маркетингові підходи, що враховують галузеву 

та професійну специфіку діяльності медичних закладів. Формування 

сучасних моделей маркетингового управління закладами охорони здоров’я 

слід орієнтувати на систему ринкових взаємовідносин між споживачем 

медичних послуг – пацієнтом (клієнтом) та виробником (надавачем) цієї 

послуги – лікарем (працівником медичного закладу). 

Система менеджменту закладів охорони здоров’я повинна ґрунтуватись 

на сучасних інформаційних технологіях, серед яких – електронна система 

охорони здоров'я eHealth , що є базисом автоматизації ведення обліку 

медичних послуг та управління медичною інформацією. Її впровадження в 

діяльність медичних закладів дасть можливість пацієнтам швидко 

отримувати свою медичну інформацію, а лікарям – правильно ставити 

діагноз з урахуванням цілісної картини здоров’я пацієнта. 

З метою забезпечення ефективного функціонування госпітальних 

округів доцільно: закласти в основу формування моделі управління їх 

розвитком між секторальний управлінський підхід, як спосіб виявлення і 

реалізації нових можливостей вирішення назрілих проблем на основі 

узгодження інтересів та інтеграції зусиль громадських, владних, бізнесових 

інституцій. 

Таким чином, медичні заклади є складною і динамічною системою. 

Характер організації їх діяльності вимагає від менеджерів всебічного 

забезпечення управління, нагляду, а також координацію дій співробітників. У 

сфері охорони здоров’я, масштаби і складність завдань, які вирішуються для 

надання медичних послуг, настільки великі, що потребують злагодженого 

управління. Менеджери необхідні, щоб переконатися, що організаційні 

завдання виконуються найкращим чином для досягнення організаційних 

цілей і є наявність відповідних ресурсів, у тому числі фінансових і людських. 
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При розгляді питання про роль управління людськими ресурсами у сфері 

охорони здоров’я з глобальної точки зору, важливо відзначити, що різні 

країни можуть мати властиві лише їм проблеми, які істотно відрізняються від 

інших моделей охорони здоров’я. Наприклад, одна з основних проблем в 

управлінні людськими ресурсами в країнах, що розвиваються, в тому числі й 

в Україні є відсутність достатніх фінансових коштів для комплектації 

необхідного штату медичних працівників.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВПРОВАДЖЕННЯ HR-БРЕНДИНГУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА 

ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті проаналізовано поняття «бренд компанії як роботодавці» та 

«імідж компанії як роботодавці». Даний аналіз дозволяє сформувати 

достатньо повне розуміння поняття «бренд роботодавця», яке є відносно 

новим для українського наукового середовища. В статті виділено види, цілі 

та інструменти HR-брендингу а також схематично показано їх 

взаємозалежність. Схематично відображено систему взаємозв’язків між 

брендом та його цілями. В статті відображено та проаналізовано 
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сукупність факторів, що впливають на формування цілісного образу 

компанії роботодавця. 

 Ключові слова: HR-бренд, бренд роботодавця, імідж роботодавця, 

привабливість роботодавця, HR-брендинг. 

Постановка проблеми.  У зв’язку з глобалізацією економіки, появою 

нових марок на світових ринках та посиленням конкуренції з’являється 

необхідність впровадження сучасних технологій маркетингу в різних сферах 

діяльності. Особливу увагу приділяють брендингу, зважаючи на те, який 

вплив здійснює бренд на ефективність бізнесу. У сучасних посткризових 

невизначених і надзвичайно жорстких для бізнесу конкурентних умовах все 

більше українських компаній продовжують пошук шляхів підвищення 

ефективності системи управління бізнесом. Позитивна тенденція у розвитку 

підприємств спостерігається при формуванні міцного HR-бренда, що є 

запорукою ефективного розвитку діяльності компаній та забезпечення 

позитивного іміджу на ринку праці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Термін «HR- брендинг», або 

«брендинг роботодавця», увійшов у практику управління персоналом 

порівняно нещодавно. Перші дослідження в області бренду роботодавця 

з'явилися в середині 1990-х рр. в Великобританії. Поступово з’являється 

література із цієї теми і в Україні, де аналізуються конкретні результати 

застосування на практиці. Даним питання займалися провідні вітчизняні та 

закордонні фахівці, зокрема Аакер Д, Келлер К, Томпсон У., Домнін В. Н., 

Длігач А. О., Зозульов О. В., Перція В., Писаренко Н. Л. та інші. У роботах 

цих авторів на основі теоретичних узагальнень і практичного вітчизняного й 

зарубіжного досвіду було науково обґрунтовано та вироблено головні засади 

і напрями розроблення та реалізації HR-брендингу. Висвітлення аспектів 

іміджу бренда знайшли своє відображення у працях багатьох відомих вчених 

та спеціалістів: О.В. Гусєва, І.В. Альошиної, Н.В. Попової, Б. Ванекена, К. 

Келлера, А. Байела, С. Сомерсбі. В наукових працях розглянуто основі етапи, 

види та інструменти формування іміджу бренда. Основна складність їх 



114 
 

досліджень полягає в неоднозначності трактування іміджу, тому від 

розуміння власне змісту цього поняття залежатиме і його подальше 

формування. 

Мета статті. Метою статті є є уточнення сутності категорії «HR-бренд» 

та його цілей, а також визначення стану HR-бренду для формування 

позитивного іміджу підприємств  України. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  На сьогоднішній день бренд 

роботодавця в Україні знаходиться в умовах недостатньої наукової 

дослідженості.  Практично кожна друга компанія в Україні стурбована своїм 

іміджем роботодавця. Розвиток бренду в цій галузі для нашої країни є новою 

тенденцією, тоді як за кордоном це вже невід’ємна частина загальної 

стратегії компанії. В таких умовах особливої гостроти набуває необхідність 

дослідження стану HR бренду в українських компаніях.  

Проте для формування ефективного бренда недостатньо лише 

організованої рекламної кампанії. Передусім бренд повинен знаходити 

емоційний відклик у свідомості споживача, викликати певний естетичний 

образ, бажання приєднатися до світу компанії, купивши продукт чи обравши 

послугу. В такому випадку імідж бренда – це цілеспрямовано сформований 

образ, що наділяє підприємство індивідуальними рисами та надає йому певну 

значимість [1]. 

Варто зазначити, що головним завданням HR-брендингу є свідоме 

формування іміджу компанії-роботодавця, однак необхідно також розуміти, 

що практично у кожної компанії вже існує свій стихійно сформований HR-

бренд і залежить він від того, як компанія сприймається на ринку праці. Як 

надійний, добрий, нейтральний, справедливий, агресивний чи підлий і т.д. 

роботодавець. Асоціації можуть бути різними, однак у більшості компаній, 

де HR-брендинг здійснюється стихійно без свідомого управління, ці асоціації 

скоріше носять негативний або нейтральний характер.  
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Рисунок 2.  Цілі та інструменти HR-брендингу 

Імідж відображає думки, почуття, очікування цільової аудиторії. 

Головною функцією іміджу є формування позитивного відношення до 

бренда, що, в свою чергу, призводить до вибору певного товару/послуги 

споживачем, а значить, і до зміцнення конкурентних позицій підприємства. 

Розглянемо детальніше вплив позитивного іміджу бренда на кінцевий вибір 

споживача (рис. 2).   
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Рисунок 2.  Процес впливу позитивного іміджу бренда на кінцевий вибір 

споживача 

Згідно з дослідженням Асоціації Greatplacetowork, укладача рейтингу 

100 кращих роботодавців журналу Fortune, компанії з сильним HR-брендом 

отримують важливі конкурентні переваги, серед яких більш висока 

продуктивність праці та рентабельність, а також, як наслідок цього, 

підвищення рівня задоволеності та лояльності клієнтів. Залучення та 

утримання ключових співробітників і керівників необхідні для зростання і 

підтримки конкурентних переваг компанії. Фахівці, які мають необхідні 

навички, досвід і знання, що сприяють розвитку і стимулювання зростання 

компанії, є стратегічно основним активом організації. Таким чином, HR-

брендинг збільшує прибуток компанії [2]. 

Згідно з концепцією HR-брендингу, тільки повністю задоволений 

співробітник може бути успішним носієм бренду у зовнішній світ. Тому 

сучасні компанії вивчають потреби співробітників, керуючись тими ж 

принципами, що і при вивченні потреб клієнтів. Тобто співробітники стають 

внутрішніми клієнтами компанії, а її керівництво розробляє політику в галузі 

управління персоналом на основі отриманої та обробленої інформації. 

Причини, котрі спонукають компанії займатися брендом роботодавця 

[3]: 

1) Вихід великого гравця на ринок — коли компанії необхідно набрати 

великий штат персоналу і при цьому побороти потенційні побоювання 

кандидатів щодо того чи піде бізнес успішно в даній країні. 

2) Коли підприємство з якихось причин взагалі не займалося 

корпоративним брендом і в результаті прийшло до того, що його продукція 

відома всім споживачам, а сама марка практично нікому нічого не говорить. 

3) Серйозні структурні зміни в компанії. Це можуть бути як злиття і 

поглинання, так і реструктуризація, збільшення або скорочення штату. У 

цьому випадку існуюча репутація організації зазнає змін і трансформації. 

Оскільки ніколи не можна з точністю передбачити, який ефект можуть 
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викликати подібні процеси, то краще не пускати справу на самоплив і 

керувати змінами. 

4) Антикризові заходи. Трапляється й так, що репутація компанії як 

роботодавця зіпсована, персонал масово звільняється, а нові потенційні 

співробітники відмовляються від пропозицій про роботу через негативний 

імідж цієї фірми ринку праці. 

5) Проактивний підхід. Компанії, які керують своїм бізнесом з 

урахуванням довгострокових перспектив, будують прогнози і щодо 

людського капіталу. Більшість світових ринків праці в найближчі роки очікує 

старіння націй, зменшення кількості та якості працездатного населення, 

трудова міграція і збільшення числа потенційних роботодавців. І тому деякі 

компанії вже зараз включають розвиток своїх брендів роботодавця в 

довгострокову стратегію. 

Враховуючи визначення поняття «HR-бренд» різними дослідниками, 

можна сформулювати узагальнене визначення: 

Бренд компанії як роботодавця – цілеспрямовано сформовані якості 

компанії як роботодавця, які асоціюються у цільової аудиторії з однозначно 

позитивним і унікальним набором матеріальних і нематеріальних переваг 

умов зайнятості, що виділяють дану організацію на ринку праці. Асоціації 

цільової аудиторії формують стійкий набір очікувань і емоцій по 

відношенню до компанії-роботодавця і умов зайнятості в ній. Бренд компанії 

як роботодавця формується на основі достовірних знань і оцінок працівників, 

підкріплених власним досвідом взаємодії з компанією роботодавцем [1]. 

Імідж компанії як роботодавця – це набір створених образів і 

повідомлень про компанію як про позитивне місце роботи, які транслюються 

на ринок праці всіма можливими способами. Імідж роботодавця може не 

відображати реальні характеристики умов зайнятості в компанії, скоріше 

відображає емоційне судження «подобається – не подобається» і складається 

без безпосереднього досвіду взаємодії з компанією – роботодавцем [2]. 
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Отже, бренд роботодавця став найбільш поширеним інструментом 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства на ринку праці за 

останні роки. Щоб залучити по-справжньому талановитих працівників, які 

недостатньо створити в компанії приємну атмосферу або забезпечити 

привабливі бонуси, оскільки HR-брендинг є комплексним і вимагає уваги і 

участі як керівників, так і інших співробітників організації. Перспективи 

подальших досліджень пов’язані із пошуками оптимальних шляхів побудови 

і розвитку HR-брендингу українських організацій у сучасному мінливому 

економічному середовищі. 

Список використаних джерел: 

Александров Н.Н. Бренд. Привабливість та ідентичність [Електронний 

ресурс] / Н.Н. Александров. – Режим доступу : 

http://alexnn.trinitas.pro/files/2011/07/Brend_14-a.pdf. 

1.  Співак В.О. Організаційна поведінка і управління персоналом : навч. 

посіб. для вузів / В.О. Співак. – СПб. : Видавництво «Пітер», 2000 – 412 с. 

2. Келлер К.Л. Стратегічний бренд-менеджмент: створення, оцінка і 

управління марочним капіталом / К.Л. Келлер ; пер. з англ. – 2-е вид. – М. : 

Видавничий дім «Вільямс», 2005. – 704 с. 

 

УДК 339.138 

Гутянська Д.О. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

У статті досліджено актуальні проблеми мотивації праці персоналу в 

сучасних умовах господарювання та визначено їх вплив на ефективність 

діяльності підприємства. Виявлено, що для підвищення мотиваційного 

впливу на персонал підприємства слід більше приділяти уваги поєднанню  
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матеріальної та нематеріальної мотивації працівників. Доведено, що при 

вдалому поєднанні різних методів мотивації можна підвищити інтерес до 

роботи працівників, що сприятиме самовдосконаленню і самореалізації, а 

також вплине на ефективність діяльності підприємства. 

Ключові слова: мотив, мотивація, мотивування персоналу, матеріальне 

мотивування, нематеріальне мотивування, мотиваційний механізм. 

        Трудова мотивація працівника – важливий фактор його результативної 

роботи, і в цій якості вона складає основу трудового потенціалу працівника. 

Вивчення проблеми мотивації має як теоретичне так і практичне значення. 

До проблеми мотивації звертаються представники багатьох наук: економісти, 

соціологи, філософи, психологи, юристи, педагоги. В сучасній науковій 

літературі значна увага приділяється вивченню питання мотивації кадрів. 

Натомість мають місце значні розбіжності у розумінні мотивів і стимулів, що 

зумовлює необхідність спеціального дослідження цих понять, аналізу 

сучасного стану і особливостей мотивації [3]. 

Мотивація відіграє роль пускового механізму, що визначає, які здібності 

й у якому ступені працівник захоче і зможе розвивати і використовувати в 

процесі праці. Для забезпечення ефективності діяльності підприємства 

необхідні відповідальні, високоорганізовані та ініціативні працівники з 

прагненням до трудової самореалізації, професійного зростання, 

задоволеності від досягнутих результатів діяльності, відповідальності та 

можливостями вияву ініціативи. Для того щоб спонукати людей працювати 

якісно, недостатньо вивчити потреби персоналу і провести їх ранжування. 

Потрібно розробити механізми мотивації, які будуть викликати у людей 

бажання працювати ефективно на користь організації. Питання мотивації 

персоналу розглянуто в роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних 

науковців, а саме:  А. Маслоу, О.А. Бугуцький, Л.О. Антоненко, В.Д Бондар, 

Ф. Гільберт. » [1] . 

В економічній літературі мотив трактується по-різному. Найчастіше 

вчені розуміють мотив як усвідомлене спонукання особи до дії з метою 
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задовольнити своїх потреб та амбіцій [1]. Немає й одностайності в 

трактуванні поняття «мотивування персоналу», хоча більшість визначень є 

подібними. На думку А.І. Наумова, «мотивування – це сукупність внутрішніх 

і зовнішніх рушійних сил, що спонукають людину до діяльності, задають 

межі, форми і спрямування діяльності з орієнтацією на досягнення 

визначених цілей» [2]. Інші вчені розглядають мотивування як процес 

управлінської діяльності, спрямованої на стимулювання працівників для 

досягнення цілей підприємства чи організації . 

З економічної точки зору, люди є надзвичайно дорогим ресурсом, а, 

отже, повинні використовуватися з максимальною ефективністю для 

забезпечення економічної безпеки підприємства. 

Отже, ідеальна робота повинна: – мати цілісність, тобто приводити до 

визначеного результату як окремого працівника, так і підприємства в цілому; 

– оцінюватися службовцями як важлива і що заслуговує бути виконаною; – 

давати можливість приймати рішення, необхідні для її виконання, тобто 

повинна бути автономія (в установлених межах); – забезпечувати зворотний 

зв’язок із працівником, оцінюватися залежно від ефективності його праці; – 

приносити справедливу, з погляду працівника, винагороду, як матеріальну, 

так і нематеріальну. 

Мотиваційний механізм представляє собою механізм реалізації праці, 

тобто це комплексний цілісний інструментарій по перетворенню мотивації-

потенції в мотивацію-реальність, в безпосередню дію. Мотиваційний 

механізм реалізує, перетворює набір факторів, принципів, стимулів, мотивів, 

ціннісних орієнтацій, сподівань. Окрім того, мотиваційний механізм є 

своєрідною силою мотивації, точніше він забезпечує умови само 

стимулювання, перетворює мотивацію із можливості у реальність [3]. Отже, 

ефективний мотиваційний механізм повинен опиратися насамперед на діючу 

систему матеріального і 36 нематеріального мотивування, а також бути 

узгодженим зі стратегією розвитку підприємства (рис. 1). 
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Рисунок 1. Схема мотиваційного механізму, який опирається на діючу 

систему матеріального і нематеріального мотивування. 

 

Безперечно, висока оплата праці як мотиваційний механізм дозволить 

підвищити продуктивність праці персоналу. Але все ж постійне збільшення 

рівня оплати праці не сприяє збільшенню трудової активності, а навпаки, з 

часом персонал звикає до такого роду мотивації. Рекомендується 

використовувати підвищення оплати праці як короткостроковий метод 

мотивації. Тому останнім часом керівники почали опановувати нематеріальні 

методи мотивації. 

Матеріальна мотивація – це найбільш очевидний спосіб винагороди 

працівників. Особливо актуальною є проблема матеріальної мотивації для 

країн з ринковою економікою, до яких належить і Україна. Це зумовлене 

принаймні двома причинами: низьким рівнем доходів, деформаціями в їхній 
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структурі та диференціації; 2) необхідністю становлення нових за змістом 

форм і методів матеріального стимулювання зайнятих в економіці . 

Пряме матеріальне мотивування праці за своїм змістом є нічим іншим, 

як нарахуванням певних розмірів заробітної плати і премій. Таке нарахування 

базується на комплексі показників. У загальному вигляді цей комплекс 

повинен охоплювати результативність показника, результативність 

досягнення цілі, загальну результативність і базовий оклад працівника. 

Непряме матеріальне мотивування – це так званий компенсаційний, або 

соціальний пакет, що надається працівникові залежно від рівня його посади, 

професіоналізму, авторитету і т. п. У вітчизняній практиці система непрямого 

матеріального мотивування має форму додаткових не грошових компенсацій 

працівникам. Зараз ця система обмежується лише обов’язковими видами 

компенсацій, регламентованих трудовим законодавством: оплата листків 

непрацездатності, оплата щорічних відпусток, обов’язкове медичне 

страхування, відпустки з догляду за дитиною, відрахування на обов’язкове 

пенсійне страхування. Рішення про впровадження непрямого матеріального 

мотивування є дуже відповідальним. Ефективна система компенсацій разом 

із грамотно побудованою системою матеріального мотивування дозволить 

підприємствам динамічно розвиватися, забезпечувати себе 

висококваліфікованими фахівцями і мати значну конкурентну перевагу 

порівняно з іншими працедавцями. Нематеріальна мотивація – це процес, 

спрямований на немонетарне заохочення та формування корпоративного 

духу працівників, що сприяє підвищенню зацікавленості персоналу в якості 

своєї роботи та підвищенні економічної безпеки підприємства [2]. 

 Одним методом нематеріальної мотивації є покращення умов праці: 

забезпечення персоналу новітніми технологіями, створення комфортних 

робочих зон, покращення дизайну інтер’єру, встановлення кондиціонування 

та опалення приміщення і т. д. Важливим інструментом також можуть стати 

корпоративні свята, навіть із залученням сімей співробітників. У зарубіжній 

практиці існує таке поняття, як team building (командоутворення). До 
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основних складових процесу створення команд відносяться: – формування та 

розвиток навиків командної праці (team skills) – спрямованість загальної цілі 

з персональними, прийняття відповідальності за результати команди і т. д.; – 

формування командного духу (team spirit) – сукупність психологічних 

відносин співробітників до колег та організації. Основні заходи, спрямовані 

на розвиток довіри між робітниками, посилення відчуття єдності, підвищення 

неформального авторитету керівників; – формування команди (team building) 

– механічні дії по підбору, оптимізації структури команди та функціонально- 

рольового розподілу: створення робочої обстановки, налагодження 

горизонтальних зв’язків усередині колективу, регіональних підрозділів. 

       Сьогодні співробітники повинні відчувати увагу керівника до кожного з 

них, і відношення до них має бути не як до безликої маси, адже одна з 

причин демотивації співробітника – це деперсоналізація. На сьогоднішній 

день використання матеріального заохочення без орієнтування на 

нематеріальну мотивацію не принесе такого ефекту як при використанні цих 

двох методів. Тому що нематеріальна мотивація повинна бути постійним 

пріоритетом та частиною культури організації, яка базується на емоційних та 

внутрішніх потребах працівників, а монетарна мотивація повинна носити 

додатковий преміальний характер та підсилювати загальний мотиваційний 

механізм. 

Посилення конкуренції примушує керівників підприємств і організацій 

замислюватися над впровадженням сучасних технологій і нових підходів до 

організації управління ними. Сьогодні на підприємствах поширене 

матеріальне мотивування. У той самий час нематеріальна мотивація спонукає 

працівників до досягнення кращих результатів у довгостроковій перспективі, 

дозволяє їм максимально розкрити і реалізувати свій трудовий потенціал. 

Для працівника важливо знати, що він працює там, де його цінують, 

поважають, прислуховуються до його думки, там, де з ним рахуються і 

дозволяють почувати себе «своїм» в колективі. Глибоке розуміння того, що 

мотивує, а що позбавляє мотивування співробітників, є ключем до 
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ефективної роботи, а позитивне мотивування виникає в тих випадках, коли 

корпоративна культура спонукає співробітників добровільно брати на себе 

відповідальність в умовах повної завантаженості і задоволеності роботою. В 

цьому випадку грошова винагорода, умови роботи, соціальна захищеність 

будуть додатковими чинниками в системі, а мотивуватимуть до роботи чітке 

розуміння відповідальності і повноважень, визнання, кар’єрне зростання, а 

також вплине на ефективність діяльності підприємства. 
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РОЗРОБКА РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ 

ТА ЇЇ ІНТЕГРАЦІЯ З МАРКЕТИНГОВИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ 

Актуальність обраної теми полягає в тому, що рекламна кампанія 

розробляється для досягнення поставлених цілей і вирішення проблем.   Коли 

під час кризи, підприємство не задоволено своїм фінансовим станом саме 

реклама допомагає стабілізувати положення та поліпшити фінансовий 

стан підприємства. Домогтися поліпшення можна за допомогою різних 

шляхів. Гіпотеза дослідження – поліпшення фінансового cтану підприємства 

відбувається за допомогою маркетингової діяльності. В умовах сучасності, 
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реклама зайняла міцне місце в нашому житті. Саме ця сфера маркетингу 

отримала активний розвиток у нашій країні. Реклама стане справжнім 

супутником споживача у світі величезної кількості товарів і різноманітних 

послуг. У сьогоднішньому складному світі всі ми повинні розбиратися в 

маркетингу. Нам потрібно знати, що являє собою ринок, хто на ньому діє, 

як він функціонує, які його запити.  

Ключові слова: рекламна кампанія, інтегровані маркетингові комунікації, 

управління рекламою 

 Маркетинг дає відповідь на питання, як конкурувати на підставі інших, 

не цінових, принципів. Через перевиробництво маркетинг стає важливий як 

ніколи раніше.  

           Визначенням економічної сутності маркетингової діяльності 

займалися як зарубіжні, так і вітчизняні науковці. Значний внесок у розвиток 

маркетингу зробили такі зарубіжні науковці: Ф. Котлер, Дж.Р. Эванс, П. 

Друкер, П. Дойль, С. Дибб, Г.Л. Багієв та інші. Серед вітчизняних науковців, 

які займалися проблематикою економічної сутності маркетингової 

діяльності, особливу увагу заслуговують праці таких вчених, як Ю.Є. 

Петруня, О. Лабурцевої, Т. Пономаренко, Я.С. Янишин, Г.М. Давидавої,  Є. 

Грищенко, А.Ф. Павленка, Н.М. та інші. Але, необхідно зазначити, що 

зарубіжні та вітчизняні економісти не мають єдності думок щодо сутності 

маркетингу, невирішеною є також проблема чіткого розмежування поняття 

«маркетинг» та «збут» для контролю ефективності маркетингових і збутових 

витрат. 

 Предмет маркетингу до сих пір неправильно розуміється як діловими 

колами, так і суспільством. Компанії вважають, що маркетинг існує, щоб 

допомогти виробництва звільнитися від створеної продукції. Але істина в 

протилежному: виробництво існує, щоб допомагати маркетингу. Компанія 

завжди може знизити витрати. Але процвітання й успіх приносять компанії 

саме її маркетингові ідеї і пропозиції.  
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  Маркетингова діяльність полягає в перетворенні змінюються потреб 

людей у прибуткові можливості організації. Мета маркетингу створити 

цінність шляхом пропозиції високоякісних рішень, що сприяють економії 

часу і зусиль, які покупець витрачає на пошук і здійснення угоди, і надати 

суспільству в цілому більш високий стандарт життя. 

 Перед маркетингом стоїть завдання формування взаємовигідних 

довгострокових відносин зі споживачами, а не просто реалізація товару 

компанії. 

 Маркетинг це масштабний процес систематизованого виявлення того, 

що виробляти, як привернути до товару увагу споживача і полегшити його 

доступність, як постійно підтримувати бажання споживача купувати тільки у 

вас. На зміну теоретичним міркуванням про конкуренцію, ринковому 

ціноутворенні, оптимізації портфеля реалізації продукції, прийшла пора 

необхідності проведення конкретних розрахунків і науково обґрунтованих 

рішень зазначених проблем. Змістом маркетингу є комплексне дослідження 

різних цілей і причин прийняття рішень учасниками ринку в процесі 

взаємовідносин попиту та пропозицій. 

Величезну роль в збереженні і зміцненні позицій фірми на ринку грає 

реклама. Реклама продукції і діяльності підприємства – це найважливіша 

складова частина комплексу маркетингових заходів, своєрідний 

інформаційний вихід на споживача. 

При правильній організації реклама дуже ефективна і сприяє швидкій 

безперебійній реалізації виробленої продукції. Але для того, щоб реклама 

працювала, потрібно розробити стратегію рекламної кампанії. Велика 

частина власників і керуючих підприємств схильні використовувати 

одиничні рекламні акції. Нерідко вони прибігають до них у крайніх випадках 

як до «швидкої допомоги» і чекають негайних позитивних результатів. Такий  

підхід важко назвати рекламою в сучасному сенсі слова, і він навряд чи може 

принести очікувані «плоди» у виді збільшення збуту продукції або послуг.      
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Іншим підходом служить розробка стратегій рекламної кампанії. Цей 

підхід дозволяє уникнути помилок при проведенні реклами. Він дозволяє 

мінімізувати ризики зв’язані з непорозумінням споживача, він дозволяє 

підвищити ефективність реклами. Тобто розробка стратегії рекламної 

кампанії дає фірмі успішно справлятися зі своїми проблемами збуту, навіть 

дозволяє успішніше конкурувати з іншими фірмами. Якщо фірма розробляє 

стратегію рекламної кампанії, вона уникає безліч помилок при її проведенні і 

робить таку рекламу, яка спрямована на споживача більш точно, чим 

необдумані і безглузді рекламні акції, які часом просто шкодять фірмі, 

наприклад, знижуючи її імідж. 

Закордонний досвід давно вже показав наскільки великий значення 

розробки рекламної компанії, як одного з засобу стимулювання продажів і 

створення іміджу фірми. Кожна фірма, підприємство чи компанія зацікавлена 

в ефективному управлінні своєю маркетинговою діяльністю. Зокрема, їй 

потрібно знати, як аналізувати ринкові можливості, відбирати підходящі 

цільові ринки, розробляти ефективний комплекс маркетингу й успішно 

управляти перетворенням у життя маркетингових зусиль. Все це і складає 

процес управління маркетингом. В умовах ринку недостатньо спиратися на 

інтуїцію, судження керівників і фахівців і минулий досвід, а необхідно 

одержувати адекватну інформацію до і після прийняття рішень. На характер 

прийнятих рішень впливає велика кількість чинників. З розвитком ринкових 

відносин маркетингова діяльність відіграє все більшу роль у функціонуванні 

підприємства. Для утримання позицій на ринку, забезпечення збуту 

виробленої продукції підприємство вдається до маркетингових заходів, що 

сприяють ефективному функціонуванню суб’єкта господарювання. На 

сьогоднішній день існує кілька тисяч визначень маркетингової діяльності, з 

яких кожне підкреслює одну із сторін маркетингу.  

Завдання управління маркетингом полягає у впливі на рівень, час і 

характер попиту таким чином, щоб це допомогло організації в досягненні 

поставлених перед нею цілей. Простіше кажучи, управління маркетингом - 
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це управління попитом. Виділяють п'ять основних підходів (концепцій), на 

основі яких комерційні організації здійснюють свою маркетингову 

діяльність. 

 Використання кожної з них обов'язково і, в першу чергу, ставить 

питання про те, яким має бути співвідношення інтересів виробників, 

споживачів і суспільства в цілому. Адже досить часто ці інтереси вступають 

в суперечність. 

  1. Виробнича концепція, або концепція вдосконалення виробництва. 

Підприємства, що дотримуються такої концепції, мають переважно серійне 

чи великосерійне виробництво з високою ефективністю і низькою 

собівартістю, а продаж їхніх товарів виробляється за допомогою численних 

торгових підприємств. До основних передумов існування цієї концепції 

управління маркетингової діяльності можна віднести такі: а) велика частина 

реальних і потенційних споживачів мають невисокі доходи; б) попит 

дорівнює чи трохи перевищує пропозицію; в) відбувається швидке зниження 

високих виробничих витрат (звичайно по новій продукції), що призводить до 

завоювання більшої частки ринку. 

 2. Основна ідея концепції вдосконалення товару полягає в орієнтації 

споживачів на ті чи інші товари або послуги, які за технічними 

характеристиками та експлуатаційними якостями перевершують аналоги і 

тим самим приносять споживачам більше вигоди. Виробники при цьому 

спрямовують свої зусилля на підвищення якості свого товару, незважаючи на 

більш високі витрати, а, отже, і ціни. До факторів, що підтримують існування 

такої концепції маркетингу, можуть бути віднесені наступні: а) інфляція; б) 

монополістичні обмеження ринку; в) швидкий моральний знос товарів.  

 3. Збутова концепція, або концепція інтенсифікації комерційних 

зусиль, передбачає, що споживачі будуть купувати пропоновані товари в 

достатньому обсязі лише в тому випадку, якщо компанією прикладені певні 

зусилля по просуванню товарів і збільшенню їхніх продажів.  
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 4. Концепція маркетингу. Ця концепція приходить на зміну збутової 

концепції і змінює її зміст. Різниця між збутовою концепцією і концепцією 

маркетингу полягає в наступному: діяльність, заснована на збутовій 

концепції, починається з наявного в розпорядженні фірми товару. Діяльність 

же, заснована на концепції маркетингу, починається з виявлення реальних і 

потенційних покупців і їх потреб. Фірма планує і координує розробку певних 

програм, спрямованих на задоволення виявлених потреб. 

 Концепція маркетингу є складовою частиною політики, відомої як 

«суверенітет споживача», коли рішення про те, що слід робити, повинно 

прийматися не фірмою, не урядом, а споживачами. 

 5. Соціально-етична концепція маркетингу, характерна для сучасного 

етапу розвитку людської цивілізації, базується на новій філософії 

підприємництва, орієнтованої на задоволення розумних, здорових потреб 

носіїв платоспроможного попиту. Її мета полягає у забезпеченні 

довгострокового добробуту не тільки окремого підприємства, але й 

суспільства в цілому. 

Перераховані вище концепції характеризують різні періоди й основні 

соціальні, економічні та політичні зміни, що відбулися в розвинених країнах 

у році, що минає столітті. У якості домінуючої тенденції змін, що відбулися 

виступає перенесення акценту з виробництва і товару на збут, а також на 

проблеми, які стоять перед споживачами і суспільством в цілому. 

Виходячи з даних проблем, можна стверджувати, що за першу 

відповідає збут, під яким розуміють фізичне переміщення товару від 

виробника до споживача, а за другу – маркетинг, у функції якого входить 

дослідити потреби споживачів, виготовити продукт і його реалізацією 

задовольнити запити споживача та отримати бажаний результат. 

З точки зору еволюції маркетингових концепцій в 1930-1950 роках 

збутова концепція мала ідею розвинути канали реалізації, а її головна ціль 

була інтенсифікувати збут товарів за рахунок маркетингових зусиль по 
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просуванню та продажу. Фактично маркетингова діяльність даного періоду 

зводилась до організації збуту на підприємстві. 

Однак, на сьогодні функціонує концепція маркетингової взаємодії, 

основна мета якої є задоволення потреб споживачів та інших учасників ринку 

в процесі комерційної та некомерційної взаємодії. Це дає можливість 

говорити про відмінність маркетингу та збуту на сучасному етапі розвитку 

економіки. Між маркетингом і традиційною системою збуту існує суттєва 

різниця. Збут – це сукупність організаційно-технічних та комерційних 

заходів до безпосередньої реалізації товарів і послуг. На відміну від нього 

маркетинг базується на вивченні й задоволенні потреб споживачів, 

спрямовує ресурси фірми на виробництво товарів і послуг, яких потребує 

ринок та адаптується і трансформується відповідно до змін зовнішнього 

середовища та запитів покупців. Аналізуючи дані визначення, можна 

говорити про відмінність економічних сутностей понять «маркетинг» та 

«збут», і водночас про близьку прив'язаність маркетингу до «ринку збуту», 

«процесу збуту» тощо. Збут виступає кінцевою метою маркетингової 

діяльності, якій передують дослідження ринку, товарна, цінова, 

комунікаційна політики та інші функції маркетингу. Враховуючи 

вищенаведене, вважаємо за необхідне вдосконалити визначення збуту, 

наголосивши на його підпорядкованості маркетинговій діяльності, тобто збут 

– це підсистема маркетингу, яка забезпечує реалізацію підприємством 

виготовлених товарів (робіт, послуг). 

Маркетинг, більш ширше поняття і охоплює всі процеси, пов'язані із 

формуванням товарної номенклатури продукції підприємства до її реалізації 

кінцевим споживачам. Маркетинг є невід'ємною частиною життєдіяльності 

суспільства. Це процес, в ході якого аналізуються, плануються, втілюються в 

життя і контролюються заходи, розраховані на встановлення, зміцнення і 

підтримку вигідних обмінів з цільовими покупцями заради досягнення 

певних цілей організації. 
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Розробка, впровадження нових товарів є важливими для компаній як 

засобів підвищення конкурентоспроможності та ліквідації компанії залежно 

від невідповідності між життєвими циклами продукції. У сучасних умовах 

оновлення продукту – це швидкий темп. Система інноваційного 

менеджменту необхідна для успішного впровадження на підприємстві 

професійних інновацій. Інноваційний менеджмент є одним із напрямків 

стратегічного управління, що здійснюється керівництвом компанії вищого 

рівня. 

Його мета – визначити головні напрями науково-технічної та виробничої 

діяльності компанії за такими напрямками: розробка та впровадження нової 

продукції (інновації); модернізація та вдосконалення продукції; подальший 

розвиток виробництва традиційної продукції; вилучення з виробництва 

застарілих товарів. Інновації властиві як динамічним, так і статичним 

аспектам. В останньому випадку інновація представлена як результат. 

У дослідницькому та виробничому циклі ці результати мають 

самостійний набір проблем. Інноваційний процес (IП) пов'язаний зі 

створенням, розвитком та розповсюдженням інновацій. Для інновацій 

однаково важливі всі три властивості: науково-технічні інновації, 

промислова застосовність, товарність [2]. 

Проблема використання інновацій на підприємстві є однією з найбільш 

актуальних в умовах сьогодення. Дослідженням цієї категорії присвячені 

праці багатьох вітчизняних дослідників: О.І. Волкова, А.П. Гречан, М.П. 

Денисенка, М.А. Йохна, В.В. Стадника та ін., а також зарубіжних – І. 

Альтшулера, Е. Фіякселя, Г. Хемела, Ю.В. Шленова та інші. Однак, в той же 

час, деякі аспекти недостатньо відображені в літературі і потребують 

подальшого розвитку дослідження. Перш за все, необхідно визначити 

сутність концепції управлінських інновацій в системі підприємства.  
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Серед значної кількості видів інновацій останнім часом все більшої 

актуальності набувають саме управлінські, які стають необхідними для 

удосконалення ведення бізнесу в нових умовах, є більш дешевими, ніж 

технологічні й продуктові. Однак більшість дослідників приділяє 

фрагментарну увагу дослідженню управлінських інновацій на підприємстві, 

розкриваючи тільки їхню сутність і зміст [1]. 

Метою дослідження є пошук та аналіз тих сфер діяльності підприємства, 

в яких можуть бути використані управлінські інновації з урахуванням 

системного підходу. Саме ця тема буде розглядатись на прикладі 

підприємства ТОВ «Нива Комплект» (м. Вінниця). 

Підприємство ТОВ «Нива Комплект» існує на ринку м. Вінниці декілька 

років, але уже зарекомендувало себе як конкурентоздатне та прибуткове 

підприємство. Основний вид діяльності – оптова торгівля деревиною, 

будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.  

Ми живемо в столітті прогресу та технологій, де відбуваються постійні 

зміни. Тому підприємство має постійно адаптуватись під них й швидко 

реагувати в науково-технічному та інноваційних планах. Наукові та технічні 

нововведення повинні: (а) бути новітніми та прогресивними; (б) 

задовольняти попит на ринку; (с) отримувати прибуток для виробника [3]. 

Успішне управління інноваційною діяльністю вимагає ретельного 

вивчення інновацій. По-перше, треба вміти відрізняти інновації від 

незначних модифікацій в Україні (зокрема в м. Вінниці), продукти та 

технологічні процеси (наприклад, естетичні зміни – кольору, форми тощо) . 

 Однак на сьогодні існує велика кількість досліджень напрямів вивчення 

класифікації інновацій, найважливіші такі: 

1. Залежно від зовнішніх параметрів інновації поділяються на: 

- інновації товарів, вони включають використання нових матеріали, нові 

напівфабрикати та комплектуючі; отримання принципово нових продуктів; 



134 
 

- інноваційні процеси означають нові методи виробництва (нові 

технології), пов'язані зі створенням нових організаційних структур як 

частини підприємства (фірми). 

2. За типом новинки на ринку поділяються інновації на: 

- нове для галузі у світі; 

- нове для галузі в країні; 

- нове для цього підприємства (група компаній). 

3. До місця в системі (на підприємстві, в компанії),  можна виділити: 

- інновації на підприємстві (зміна у виборі та використання сировини, 

матеріалів, автомобілів та обладнання, інформація тощо); 

- інновації на виробництві підприємства (товар, послуга, технології, 

інформація тощо); 

- інновації структури системи підприємства (адміністративна, 

виробнича, технологічна). 

4. Залежно від глибини змін виділяють нововведення: 

- радикальне (базове); 

- поліпшення; 

- модифікація (приватна). 

- соціальна; 

- у галузі управління [1]. 

Процес прийняття рішень щодо інновацій складається з п'яти етапи: 

знання, переконаність (переконання), рішення, тестування (реалізація) та 

підтвердження. Потенційні реципієнти інновацій повинні повідомити всіх 

про нововведення, щоб переконатися в ньому як готовому до його 

сприйняття інновації та спробувати підтвердити (підтвердити або відхилити) 

рішення [5]. 

Загальні положення та умови, які є нашими підприємствами, 

характеризуються високим рівнем мінливості, високим рівнем втручання 

держави у політичну нестабільність та економічний дефіцит протекціонізму, 

скасовані ринкові механізми.  
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Усі адміністративні завдання можна розділити за ступенем складності 

для підприємця в наступних групах: 

1. Стратегічне планування діяльності підприємства; 

2. Аналіз та ідентифікація прихованих проблем діяльності; 

3. Аналіз та оцінка зовнішнього середовища підприємства; 

4. Планування поточної діяльності підприємства; 

5. Створення ефективної системи моніторингу реалізації цілей; 

6. Створення системи впровадження інновацій; 

7. Стимулювання підлеглими продуктивної роботи; 

8. Ефективна організація рахунків на підприємстві; 

9. Формування функціональної структури управління; 

10. Аналіз результатів діяльності підприємства [5]. 

Керівник призначений для управління проектами за допомогою 

інновацій визначає концепцію розвитку організації. Підходи до реалізації 

проектів повинні бути паралельними та ітеративними для впровадження 

інновацій. Найрадикальніші перетворення здійснюються за допомогою 

застосування методу реінжинірингу, що дозволяє вдосконалити основні 

показники діяльності організації кілька разів. Для цього розроблено арсенал, 

підходи та інструменти. 

Як уже зазначалося – підприємство ТОВ «Нива Комплект» є 

конкурентноздатним, але враховуючи багато факторів, особливо помилки в 

інноваційній системі та застарілі методи управління часто не дають змогу 

проявити підприємство у повній мірі. Щоб зрозуміти сутність, я дослідила 

конкурентів підприємства, їх інноваційні методи та сформувала таблицю 

щодо виграних тендерів підприємства ТОВ «Нива Комплект» ( в таблиці 

зазначається як учасник) (табл.1) [6]. 
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Таблиця 1 – Участь у тендерах ТОВ «Нива Комплект» та його 

конкурентів 

Назва конкурентів Зустрічей Виграв учасник Виграв конкурент 

ФОП Мріщук Олександр Петрович 10 0 5 

ПрАТ «Вінницяоблпаливо» 7 1 6 

ТОВ «Епіцентр К» 6 0 1 

ТОВ «Торгова група Арс-Кераміка» 2 1 0 

ТОВ «Буд Логістик» 2 1 0 

ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 

КОНСТРУКТИВ» 

2  0 0 

ФОП «ПАРАНЬКОВ РУСЛАН 

ВАСИЛЬОВИЧ» 

2 1 0 

 

        Виходячи з вище наданої інформації, можна зробити висновок, що ТОВ 

«Нива Комплект» може конкурувати з різними підприємства, але 

управлінські інновації в системі та удосконалення менеджменту на 

підприємстві не є чітко сформованими.  

Підприємство  ТОВ «Нива Комплект» ще знаходиться на життєвій стадії 

«система», тому на цій стадії потрібно впровадити такі інноваційні процеси: 

1. Створення: 

а) негайної відповіді на відгуки від замовників. 

2. Напрямок:  

а) ціни; 

б) стандарти; 

в) бюджет; 

г) платіжна система. 

3. Делегування: 

а) прибуток; 

б) дохід; 

в) управління шляхом винятку. 
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4. Координація: 

а) формальне планування; 

б) процес інвестування; 

в) суворий контроль за витратами. 

5. Співпраця: 

а) орієнтована команда; 

б) міжнародний персонал; 

в) освітній рівень [2]. 

Складний і суперечливий характер інновацій в ринкових умовах 

визначає так званий синергетичний ефект, який підсумовує ефект взаємодії 

двох або більше факторів, і який характеризується істотним перевищенням 

ефекту кожного окремого компонента. 

Величина обсягів виробництва, прискорення процесу проектування 

нового та оновлення існуючої продукції не тільки збільшило потреби та 

потреби споживачів, але також трансформувало саму структуру суспільних 

потреб. Вважається, що в сучасних умовах соціальні потреби зазвичай 

задовольняються через два джерела: 

- широке або інтенсивне розширення виробництва вже розробленої 

продукції та технології; 

- створення та впровадження продуктивних інновацій завдяки 

використанню маркетингових інструментів [3]. 

Дослідження показали, що потрібно керувати інноваційно-

маркетинговим розвитком підприємства в сучасних глобальних умовах 

економіки і саме це може мати місце в наступних випадках: 

- вибрана тенденція розвитку підприємства, яка супроводжується 

несподіваним, але необхідним переходом до ще одного атрактору розвитку. 

Рішення про управління розвитком підприємства: перегляд керівних 

принципів для розробки, детальної діагностики для того, щоб визначити 

ресурси для дифузії підприємства у новий ринковий простір; 
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- відхилення від орієнтирів (запланований набір показників) 

підприємства, розвиток в межах існуючого атрактора розвитку. Рішення про 

управління розвитком підприємства: коригування розвитку, цілі, завдання 

функціонування, супроводжується діагностикою, аналізом та коригуванням 

ресурсів (потенціалом) компанії з точки зору середовища; 

- можливість змінити низхідний вектор розвитку підприємства на основу 

ініціації штучної кризи, яка є точкою біфуркації в цикл підприємства 

розвитку. Рішення про управління  розвитком підприємства: комплексна 

оцінка потенційних та фактичних можливостей підприємства для виходу з 

точки біфуркації, розвиток механізму кризи управління [4]. 

Аналізуючи вищевикладене, слід відмітити, що проблема використання 

інновацій на підприємстві є однією з найбільш актуальних. Розглянуті в 

статті основні види управлінських інновацій можуть бути використані в 

різних підсистемах підприємства залежно від необхідності вирішення 

проблем, які виникають, та напряму інноваційного розвитку підприємства 

Таким чином, на основі досліджень основні тенденції та характеристики 

сучасного етапу діяльності економічного підприємства, запропоновано 

трансформацію для вдосконалення підходу до методології управління 

розвитком інноваційної орієнтації, що є одним із теоретичних і практичних 

інструментів для підвищення стратегічної конкурентоспроможності за 

рахунок розуміння та моделювання особливостей нелінійних економічних 

процесів у геоекономічному просторі. 
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У статті розглянуто основні компоненти стратегії маркетингової 

діяльності підприємства ТОВ «Вінавтогаз», спрямованої на покращення 

економічного розвитку компанії. Окреслено основні критерії, що дозволяють 

виміряти рівень дієвості заходів впроваджених з метою закріплення позиції 

фірми на внутрішньому ринку України. Проаналізовано ефективність 

рекламних кампаній на декількох рівнях: інтернет-реклама, телевізійні 

відеоролики, оголошення в друкованих ЗМІ та на радіо. Досліджено шляхи 

зовнішнього та внутрішнього брендування ТОВ «Вінавтогаз» й окреслено 

рівень їхнього впливу на загальний економічний стан компанії. 

Ключові слова: стратегія маркетингу, маркетингова діяльність, рекламна 

кампанія, зовнішнє брендування, внутрішнє брендування. 

На сьогодні інтернет-простір є повноцінною платформою для ведення 

торговельно-економічної діяльності, тому все більш актуальною постає 

проблема знаходження нових інструментів маркетингу, які сприятимуть 

економічному зростанню компанії. За сучасних умов інтенсивного розвитку 
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інтернет-комерції на українському ринку важливо побудувати ефективну 

стратегію маркетингової діяльності, яка стала б невід’ємною складовою 

механізму економічного розвитку підприємства. 

Вплив стратегії маркетингової діяльності на підприємство досліджено у 

працях І. Гандзи, М. М. Дмитрука, Г. П. Ляшенка, І. Д. Падеріна, 

Ю. В. Огерчука, Х. С. Передало та інших науковців. 

Дослідження ролі стратегії маркетингової діяльності в економічному 

зростанні підприємства проводилося на базі ТОВ «Вінавтогаз». Фірма веде 

торгівельну діяльність на внутрішньому ринку України.  

Вона має власний відділ маркетингу, який займається побудовою нових 

та дослідженням ефективності впроваджених стратегій маркетингової 

діяльності. Вони мають два основні напрямки: робота з дилерською мережею 

і продаж товарів кінцевим споживачам. В основу нашого дослідження 

покладено вивчення рівня ефективності маркетингових стратегій, 

спрямованих на продаж товарів прямим покупцям. 

Основу асортименту складає наступна продукція [5]: 

1. Автомобільні лебідки та тяглові механізми, призначені для піднімання 

та переміщення вантажів. 

2. Автомобільні домкрати – обладнання для піднімання авто на висоту, 

достатню для проведення технічного огляду чи заміни колеса. 

3. Такелажі – допоміжне обладнання для евакуації авто. 

4. Аксесуари для позашляховиків. 

5. Запчастини для автомобілів. 

Переважна частка товарів – власний імпорт, проте є окремі ринкові 

сегменти, де фірма виступає дилером українських торгових марок. 

 Продаж продукції кінцевим споживачам відбувається двома шляхами: 

 через мережу Інтернет; 

 через локалізовані торгівельні точки. 

На думку І. Ганзи, інтернет – важливий канал просування товарів та 

послуг, що має свої особливості й відрізняється інших вищою швидкістю 
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розповсюдження інформації та охопленням значно ширшої аудиторії за 

короткий відрізок часу [1, c. 24]. Ми вважаємо, що стратегія маркетингу 

інтернет продажів, побудована відділом маркетингу ТОВ «Вінавтогаз» є 

ефективною. Вона складається з наступних частин: 

1. Розміщення асортименту продукції на маркетплейсах. 

2. Розміщення на прайсагрегаторах. 

3. Контекстна реклама. 

4. Закупівля посилань на тематичних ресурсах. 

Продукція ТОВ «Вінавтогаз» вивантажується на маркетплейсах 

Zakupka, Prom, Розетка (рис. 1). Найбільша частка прибутку, отриманого на 

інтернет платформах, припадає на Prom (45%), на другому місці Розетка 

(31%), найменший прибуток приносить Zakupka (24%).  

 

Рисунок 1 – Частка прибутків (середнє значення), отриманих ТОВ 

«Вінавтогаз» з розміщення на маркетплейсах за 2016 – 2018 рр 

 

Прайсагрегатори дозволяють конкурувати за допомогою кращої цінової 

політики. Товари з нижчими цінами займають вищі позиції і найчастіше 

контактують з потенційними покупцями. ТОВ «Вінавтогаз» вивантажується 

на прайсагрегатори Hotline, Price.ua і ek.ua (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Частка прибутків (середнє значення), отриманих ТОВ 

«Вінавтогаз» з розміщення на прайсагрегаторах за 2016 – 2018 рр 

 

Для контекстної реклами використовується ресурс Google Ads, за 

допомогою якого рекламні кампанії характеризуються високим рівнем 

конверсії (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 – Рівень конверсії контекстної реклами Google Ads за 2016 – 

2018 рр. 

 

Окрім інтернет-реклами, ТОВ «Вінавтогаз» використовує й інші 

формати релами: 

1. Реклама на телебаченні. 

2. Реклама на білбордах. 
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3. Реклама на транспорті. 

4. Рекламні оголошення на радіо. 

Частка бюджету, виділеного на рекламні кампанії упродовж 2016 – 2018 

років, показаний на рис. 4. З наведеного графіку видно, що упродовж 

останніх трьох років найбільше коштів виділялося на рекламні ролики на 

телебаченні (51%), потім рекламні оголошення на радіо (19%), 16% – 

реклама на біл-бордах, 14% бюджету пішло на рекламу на транспорті [5]. 

 

Рисунок 4 – Розподіл бюджету на рекламні кампанії для відділу прямих 

продажів ТОВ «Вінавтогаз» за 2016 – 2018 рр 

 

Особливу увагу відділ маркетингу приділяє брендуванню компанії, що 

дозволяє покращити впізнаваність підприємства поміж конкурентів, а також 

підвищити лояльність потенційних клієнтів. 

Дмитрук М. М. виділяє два різновиди брендування: внутрішнє та 

зовнішнє. На думку дослідника, «обидва ці компоненти є однаково 

важливими для створення успішного імені компанії» [2, c. 53]. Під 

внутрішнім брендуванням Ляшенко Г. П. розуміє комплекс маркетингових 

заходів, спрямованих на підвищення авторитету підприємства зсередини, 

тобто серед його працівників [3, c. 64]. Падерін І. Д. зауважує, що зовнішнє 

брендування – сукупність дій, що сприяють лояльному ставленню 
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потенційних споживачів до компанії та вибудовують у їхній свідомості 

привабливий образ продавця [4, c. 121]. 

Заходи, зорієнтовані на брендування ТОВ «Вінавтогаз»: 

1. Надання кожному працівникові брендованого робочого одягу. 

2. Використання брендованих подарунків (чашки, термоси, сумки, 

рюкзаки тощо). 

3. Нанесення на робочий транспорт офіційного логотипу компанії. 

Бюджет, закладений на виготовлення сувенірної продукції для 

працівників підприємства упродовж 2016 – 2018 роки, показаний на рис. 5.  

 

Рисунок 5 – Розподіл бюджету на виготовлення сувенірної продукції 

ТОВ «Вінавтогаз» за 2016 – 2018 рр 

 

Відповідно до отриманих даних, за 2017 рік було на 34,64% більше 

виділено коштів, ніж за 2016 р. У 2018 р. виділили на 25,23% більше коштів, 

ніж за 2017 р. Така стратегія дозволяє підвищити лояльність працівників до 

компанії та додатково прорекламувати бренд компанії [5]. 

Отже, ТОВ «Вінавтогаз» вдалося побудувати ефективну стратегію 

маркетингової діяльності, що переважно зорієнтована на розвиток 

торгівельно-економічної діяльності в мережі Інтернет. Також особлива увага 

приділяється внутрішньому і зовнішньому брендуванню, що сприяє кращому 

ставленню як працівників, так і потенційних клієнтів до компанії. Проблема 

побудови ефективної стратегії маркетингової діяльності не є повністю 
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дослідженою науковцями та фахівцями у сфері маркетингу. Залишається 

чимало не вивчених аспектів, що переважно пов’язано з появою на ринку 

нових товарних позицій та стрімким інформаційно-технологічним розвитком. 
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 Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоритичними або 

практичними завданнями. Аналіз конкурентоспроможності господарюючого 
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суб'єкта - запорука його ефективної діяльності в сьогоденні і майбутньому. 

Існує кілька загальновизнаних моделей, які допомагають чітко оцінити 

рівень конкурентоспроможності. Одним з них є метод SWOT-аналізу, 

сутність якого полягає в зіставленні сильних і слабких сторін підприємства, а 

також його можливостей і загроз. У статті розглядається використання 

даного методу для оцінки конкурентоспроможності підприємства на 

прикладі ТОВ «Астон-Агро». 

        Метою дослідженя є поглиблення знань та розуміння реальної 

ситуації як на самому підприємстві так і у сегменті ринку, де воно здійснює 

ефективну діяльність 

Продукція ТОВ «Астон-Агро», в основному представлена кормами для 

тварин та зерновими культурами, має своє місце на ринку збуту як в Україні, 

так і за кордоном. Визначення ступеня конкуренції на зовнішньому ринку є 

складною і об'ємною завданням, здійснення якої займе чимало часу. Тому 

зупинимося на дослідженні конкурентного середовища ринку продукції 

України і ближнього зарубіжжя. На даному ринку є близько 10 підприємств, 

які функціонують у схожій сфері . З них тільки близько 5  спеціалізуються на 

продажу харчових кормів та зернових культур.  

Групу конкурентів формують підприємства, що давно спеціалізуються у 

такому ж сегменті ринку як і ТОВ « Астон-Агро». Всього таких підприємств 

на вітчизняному ринку налічується близько 5 і вони становлять дуже 

серйозну конкуренцію, в основному за ціновим фактором, який часто є 

вирішальним при здійсненні споживчого вибору, а також за термінами 

виготовлення [2, с.141]. 

Ось чому співробітникам відділу маркетингу «Астон-Агро» важливо 

систематично проводити моніторинг ринку, виявляючи і аналізуючи сильні і 

слабкі сторони підприємства і його продукції по відношенню до конкурентів. 

На основі такого аналізу і слід формувати збутову стратегію підприємства. 

Реалізація зазначених завдань може бути досягнута за допомогою 

використання SWOT-аналізу, який є ефективною моделлю проведення 
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маркетингового аналізу конкурентоспроможності підприємства. Сутність 

його полягає у вивченні сильних сторін (S), слабких сторін (W), можливостей 

(O) і загроз (T), які можуть впливати на успішне (або неуспішне) просування 

товару або послуги. Таким чином, для оцінки конкурентоспроможності ТОВ 

«Астон-Агро» був проведений SWOT-аналіз. Дані, виявлені в процесі 

проведеного аналізу підприємства зведені і представлені в узагальненій 

матриці SWOT-аналізу [2, с.167]. 

В результаті був зроблений висновок: сильними сторонами 

підприємства можна назвати наявність висококваліфікованих співробітників, 

прагнення до жорсткого контролю фінансових коштів фірми, налагоджені 

зв'язки з іноземними партнерами, переваги в області конкуренції: хороший 

імідж фірми; наявність нового продукту і висока схильність до інновацій; 

значна частка ринку; надійні постачальники; згуртований колектив. До 

слабких же сторонам були віднесені високі ціни на фактори виробництва, 

недостатні виробничі можливості, застаріле обладнання, складна 

конкурентна позиція: менш гнучка цінова політика; відсутність організованої 

системи збуту і розподілу по регіонах; менш стійке фінансове становище - по 

відношенню до іноземним конкурентам; відсутність сучасної правильно 

організованої служби маркетингу. 

Аналізуючи профілограми можна зробити висновок про досить високий 

рівень конкурентоспроможності ТОВ «Астон-Агро» на розглянутих ринках. 

Однак в ефективності його діяльності є і слабкі позиції. У зв'язку з 

вищевикладеним, керівництву підприємства необхідно вишукувати кошти 

для зміцнення сильних позицій. В іншому випадку підприємство може 

втратити конкурентні переваги, якими вона володіє на сьогоднішній день. Це 

призведе до ослаблення його положення на вітчизняному та зарубіжному 

ринках. 
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Таблиця 1 – Аналіз конкурентноспроможності підприємства за SWOT- 

аналізом 

Сильні сторони - S Слабкі сторони - W 

1. Переваги в області 

конкуренції:  

хороший імідж фірми;  

висока схильність до 

інновацій;  

висока якість продукції;  

значна частка ринку; 

надійні постачальники;  

згуртований колектив. 

2. Наявність 

висококваліфікованих 

співробітників.  

3. Прагнення до жорсткого 

контролю фінансових 

коштів фірми.  

4. Налагоджені зв'язки з 

іноземними партнерами. 

1. Застаріле обладнання.  

2. Складна конкурентна 

позиція:  

менш гнучка цінова 

політика;  

відсутність організованої 

системи збуту і розподілу 

по регіонах; 

менш стійке фінансове 

становище - по відношенню 

до іноземним конкурентам; 

- відсутність сучасної 

правильно організованої 

служби маркетингу. 

3. Високі ціни на фактори 

виробництва 

Можливості - О Стратегічні дії - SO Стратегічні дії - WO 

1. Вихід на нові ринки (в 

нових географічних 

районах і нові галузі).  

2. Залучення інвесторів в 

особі основних акціонерів 

кампанії.  

3. Ослаблення деяких 

1. Організація служби 

маркетингу на сучасному 

рівні, розробка нових 

рекламних кампаній, 

проведення ретельного 

дослідження ринку.  

2. Залучення інвестицій для 

1. Розробка нових 

маркетингових заходів по 

встановленню гнучкої 

цінової політики, створення 

системи збуту і розподілу у 

вигляді представництв і 

посередників при 
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українських конкуруючих 

фірм.  

області.  

4. Скорочення постійних 

витрат.  

5. Купівля більш дешевого, 

але якісного обладнання  

переоснащення 

виробництва новим 

обладнанням.  

3. Прагнення до збільшення 

обсягу спільних з 

іноземними партнерами 

проектів  

4. Продаж або здача в 

оренду зайвих територій і 

площ.  

5. Максимум зусиль на 

розробку нових видів 

продукції і вдосконалення 

вже освоєної. 

здійсненні продажу.  

2. Залучення інвестицій для 

переоснащення 

виробництва новим 

обладнанням, підвищення 

виробничих можливостей. 

Загрози - T Стратегічні дії - ST Стратегічні дії - WT 

1.Погіршення економічної 

ситуації в Україні, що несе 

за собою:  

падіння платоспроможності 

замовників фірми;  

збільшення витрат на 

виробництво.  

2. Несприятливі зміни 

валютних курсів.  

3. Вихід із фірми 

висококласних фахівців.  

4. Уповільнення зростання 

ринку.  

5. Посилення позиції 

1. Проведення гнучкої 

цінової політики, 

диференційованої в 

залежності від замовника, 

пропозиція вигідних 

клієнтові умов оплати.  

2. Контроль за витратами 

на виробництві, пошук 

шляхів скорочення змінних 

витрат, продаж або здача в 

оренду зайвих територій і 

площ.  

3. Організація служби 

маркетингу на сучасному 

рівні, розробка нових 

рекламних кампаній, 

1. Залучення інвестицій для 

переоснащення 

виробництва новим 

обладнанням, підвищення 

виробничих можливостей.  

2. Організація служби 

маркетингу на сучасному 

рівні, розробка нових 

рекламних компаній, 

проведення ретельного 

дослідження ринку. 
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конкурентів на розглянутих 

ринках, зменшення 

інвестицій в реальний 

сектор. 

проведення ретельного 

дослідження ринку.  

4. Прагнення до збільшення 

обсягу спільних з 

іноземними партнерами 

проектів.  

5. Розробка і впровадження 

ефективної системи 

мотивації праці фахівців, 

прагнення до формування 

особливої виробничої 

культури. 

 

Перераховані вище фактори чинять найбільш істотний вплив як 

позитивного, так і негативного характеру на збутову діяльність підприємства 

і рівень його конкурентоспроможності. Тому проведення постійного 

моніторингу розвитку цих факторів, пошук шляхів їх нейтралізації 

(розвитку) дозволить зміцнити позиції підприємства на ринках ближнього 

зарубіжжя та України. Разом з тим, моніторинг дозволить підприємству 

уникнути або згладити вплив негативних тенденцій, представлених в матриці 

SWOT-аналізу такими погрозами, як: посилення позиції конкурентів на 

розглянутих ринках, несприятливі зміни валютних курсів, банкрутство 

постачальників, догляд з фірми висококласних фахівців, уповільнення 

зростання ринку, погіршення економічної ситуації в Україні, що несе за 

собою: падіння платоспроможності замовників фірми; збільшення витрат на 

виробництво.  
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Таблиця 2 - Зведена матриця SWOT-аналізу повторюваних показників 

Фактори зовнішнього 

середовища 

Можливості Загрози 

 1. Організація служби 

маркетингу на сучасному 

рівні, розробка нових 

рекламних кампаній, 

проведення ретельного 

дослідження ринку.  

2. Залучення інвестицій для 

переоснащення 

виробництва новим 

обладнанням.  

3. Прагнення до збільшення 

обсягу спільних з 

іноземними партнерами 

проектів  

4. Продаж або здача в 

оренду зайвих територій і 

площ.  

5. Максимум зусиль на 

розробку нових видів 

продукції і вдосконалення 

вже освоєної. 

1.Погіршення економічної 

ситуації в Україні, що несе за 

собою:  

падіння платоспроможності 

замовників фірми;  

збільшення витрат на 

виробництво.  

2. Несприятливі зміни 

валютних курсів.  

3. Вихід із фірми 

висококласних фахівців.  

4. Уповільнення зростання 

ринку.  

5. Посилення позиції 

конкурентів на розглянутих 

ринках, зменшення інвестицій 

в реальний сектор. 

Внутрішні фактори  

Сильні сторони Поле СиМ (сильні 

сторони/можливості) 

Поле СиЗ (сильні 

сторони/загрози) 

1. Переваги в області 

конкуренції:  

Си1-М1; 

Си2-М5; 

Си1-З1;  

Си2-З5;  
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хороший імідж фірми;  

висока схильність до 

інновацій;  

висока якість продукції;  

значна частка ринку; 

надійні постачальники;  

згуртований колектив. 

2. Наявність 

висококваліфікованих 

співробітників.  

3. Прагнення до 

жорсткого контролю 

фінансових коштів 

фірми.  

4. Налагоджені зв'язки з 

іноземними партнерами. 

Си4-М3. 

 

Си4-З1; 

 

Слабкі сторони Поле СлМ (слабкі 

сторони/можливості) 

Поле СлЗ (слабкі 

сторони/загрози) 

1. Застаріле обладнання.  

2. Складна конкурентна 

позиція:  

менш гнучка цінова 

політика;  

відсутність організованої 

системи збуту і 

розподілу по регіонах; 

менш стійке фінансове 

становище - по 

Сл1-М2;  

Сл2-М1; 

 Сл3-М3. 

Сл1-З3; 

 Сл2-З1;  

Сл3-З5; 
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відношенню до 

іноземним конкурентам; 

- відсутність сучасної 

правильно організованої 

служби маркетингу. 

3. Високі ціни на 

фактори виробництва 

 

Си1-М1: Гарний імідж компанії та висока схилність до інновацій 

створює підгрунтя для пошуку молодих спеціалістів, які прийшовши на 

підприємство із новими ідеями, зможуть якісно вдосконалити маркетингову 

стратегію, а перед цим досконально проаналізувати ринок, зважаючи на 

сучасні тенденціїї та інтереси споживачів. 

Си2-М5: За наявності висококваліфікованих співробітників та при 

правильному менеджменті і створені ефективної команди досвідчених 

спеціалістів ТОВ «Астон-Агро» із легкістью зможе вдосконалити свою 

продукцію, а також знайти суттєву нову, краще конкурентноспроможну. 

Си4-М3: Так як за час свого існування ТОВ «Астон-Агро» уже встигло 

завоювати довіру іноземних партнерів, задля збільшення свого стійкого 

становища було б вірно, збільшити й рівень спільних проектів із ними. 

Си1-З1: Не зважаючи на негативні зміни у економіці країни в цілому, 

підприємство «Астон-Агро», як досить сильний гравець на ринку, має усі 

шанси не лише пережити кризу в Україні, а в майбутньому, заповнити  усі 

сектори ринку, які будуть вільні від фірм, що не змогли «остатися на воді». 

Си2-З5: Маючи в запасі досвідчену команду спеціалістів, ТОВ «Астон-

Агро» зможе подолати усі перешкоди стоврені основними конкурентами.  

Си4-З1:  Маючи надійних іноземних партнерів, підприємство може 

спокійно розраховувати на підтримку із їх сторони, що полегшить єтап 

проходження ТОВ «Астон-Агро» кризи в країні. 
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Сл1-М2: Основним аспектом успішного розвитку підприємства – є 

термінова заміна застарілого обладнення на нове, що дасть якісно нові 

потужності й удешевить виробництво. 

Сл2-М1: При можливостях якісних змін не лише у  маркетинговій 

політиці а й у загальній стратегії виробництва, для ТОВ « Астон-Агро» буде 

помилкою не вкиористати усі перспективи, зважаючи на усі присутні 

проблеми на даний момент.  

Сл3-М1: Навіть при збільшені цін на виробництво, ефеткивне 

співробітнрицтво із іноземними партнерами може надати підприємству нові 

схеми, техніки виробництва та більш сучасне устаткування, що й спричине 

позитивні зрушення у цьому питанні. 

Сл1-З3: При виході із підприємства висококваліфікованих працівників, 

з’являється комплексна проблема – набір менш досвідчених молодих кадрів, 

які не знайомі із старою технікою зумовить колосальні затрати, як і у 

виробництві, програючи в якості та кількості, так і витрати на навчання 

працівників, які марно отримають навички володіння старю технікою, 

опанувавши уже більш сучасну.  

Сл2-З1: Різка зміна у економіці країни, а смае можливий її крах, чи 

поява чинників спричинених неочікуваними фаткорами, наприклад війною, 

може зіграти із підприємством у злий жарт, зважаючи на зростаючу силу 

конкурентів, які розвиваються скорішими темпами.  

Сл3-З5: Високі ціни на фактори виробництва у суммі із проблемою 

застарілого устаткування та виходом висококваліфікованих кадрів дають все 

більше шансів конкурентам закріпитись на ринку та витиснути «Астон-Агро» 

з ринку, тому вище зазначені проблеми потрібно вирішити якомога швидше. 

Вважаємо, що матричний метод стратегічного аналізу – SWOT-аналіз 

виступає універсальним аналітичним інструментом, який може 

застосовуватись підприємством як для вибору стратегії розвитку, так і для 

ринкового аналізу та вивчення конкурентоспроможності, але кожного разу 

необхідно його адаптувати до специфіки конкретного підприємства.  
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 Висновок. За допомогою моніторингу можна додатково розширити 

можливості підприємства, які в матриці SWOT-аналізу представлені виходом 

на нові ринки (в нових географічних районах і нові галузі), залученням 

інвесторів в особі основних акціонерів кампанії, ослабленням деяких 

україїнських конкуруючих фірм, скороченням постійних витрат, купівлею 

більш дешевого, але якісного обладнання, вибором постачальників з більш 

низькими витратами. 

Список використаних джерел: 

1. Азарян О.М. Маркетинг: принципи та функції: Навч. посібник. 6-тє 

вид., Перероб. і доп. Харків: Стуцентр, 2014. 320 с. 

2. Моїсеєва Н. К., Конишева М. В. Управління маркетингом: теорія, 

практика, інформаційні технології: Навч. посібник / За ред. Н. К. Масовий. 

Москва: Фінанси і статистика, 2016. 304 с. 

3. Павленко А.Ф., Вовчак А.В. Маркетингові стратегії фірми. 

Монографія. К .: КНЕУ, 2015. 245 с. 

 

УДК 339.138                     

                                                                 Карпик Т.В. 

                                                 Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА СКЛАДОВІ СИСТЕМИ       

МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

В умовах розвитку ринкових відносин в Україні характерним є посилення 

конкуренції. Посилення конкурентної боротьби між суб’єктами 

господарювання призводить до постійного пошуку конкурентних переваг. 

Одним із значних переваг є комплексне застосування системи маркетингових 

комунікацій у діяльності підприємств. Але в умовах хаотичності і 

безсистемності планування маркетингових комунікаційна вітчизняних 

підприємствах є проблема в надмірному акцентуванні уваги на рекламі і 
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нехтування інших складових маркетингу. Технологія, що покликана 

підвищити ефективність виробничо-господарської діяльності, покращити 

систему управління діяльністю підприємства, та забезпечити розвиток та 

підтримку конкурентних переваг, є маркетинг.  

Ключові  слова: маркетинг, попит, товар, цінність товару, обмін, угода, 

комплекс маркетингу, товар, ціну, методи збуту, методи просування, 

конкуренція 

 Недостатньо свідомий та аргументований вибір елементів під час 

формування системи маркетингових комунікацій у діяльності торгівельний 

підприємств на ринку сприяла розробленню науково-методичних аспектів 

організаційного механізму, що реалізується у цілісній взаємозалежній 

послідовності на основі актуальної первинної інформації про вагомість 

джерел інформації для споживачів дає можливість визначити оптимальний 

склад системи маркетингових комунікацій у визначеному часовому періоді  

для торговельних підприємствах ринку і мінімізувати комунікаційний ринок. 

Тому актуальним,  на сьогоднішній  день,  є розгляд та структурний 

аналіз  теми, метою якої є встановлення взаємозв’язку  покращення  

діяльності підприємства та його фінансових результатів, під впливом ряду 

маркетингових заходів.  

  Сучасність передбачає створення актуальних підходів впровадження  

інноваційного маркетингу на підприємствах. Проте, ефективне 

запровадження його потребує правильного розуміння та використання, в 

залежності від маркетингових досліджень до співвідношення  галузевих 

розмежувань.  

 Формуванням загальних теоретичних основ та складових системи 

маркетингових досліджень на підприємстві займалися як іноземні так і 

вітчизняні вчені, а саме: А. Нільсен, Д. Страч, П. Вайт, Дж. Бернета, Д. 

Сігела, Д. Козьє, І. Бакушевич, О. Балакірєва, С. Гаркавенко, В. Герасимчук, 

В. Іванов, А. Старостіна, О. Сілецька, Т. Примак та ін. Необхідно зазначити, 

що формування загальних теоретичних основ та складових маркетингових 
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досліджень на підприємстві обумовлено розвитком науково-технічних  

інновацій, тому теоретичне напрацювання науковців залишається базою та є 

основою для подальшого поглибленого вивчення даного питання. Та є 

базовою підтримкою для підприємств у роботі та розвитку.  

Важливо те, що в Україні завдяки розвитку науково-технічних інновацій  

розвивається і маркетинг. А теоретичні напрацювання є основою 

теоретичних концепцій та базою для подальших вивчень маркетингу, що 

передбачає широке використання найвигідніших ринкових можливостей, 

адже інновації дають поштовх рухатися вперед. Ринкове середовище 

змінюється, і маркетингові підходи також мають змінюватися. 

Метою статті є ознайомлення та вивчення теоретичних основ та 

складових системи маркетингових досліджень у роботі менеджера для 

формування сучасної системи поглядів, спеціальних знань, щоб застосувати 

їх на підприємстві для покращення фінансових результатів та продовження 

нарощення товарообороту, а також задоволення потреб споживача.  

Теоретичні основи та складові системи маркетингових досліджень 

базуються на основах дисциплін «Основи економічної теорії», 

«Макроекономіка», «Статистика», «Мікроекономіка», «Економіка 

підприємства». Сукупні знання  формують принципи маркетингу: 

- досконале вивчення потреби і ринкової кон’юнктури при прийнятті та 

погодженні господарських рішень; 

- оптимальне створення умов для максимального пристосування виробництва 

до структури ринку; 

-  інструменти впливу (цінова політика, реклама, створення попиту тощо) на 

споживачів та ринок. 

Розглянемо головні маркетингові категорії, покладені в основу вивчення 

маркетингу. Маркетинг – це система керування виробничо-збутовою 

діяльністю підприємств, спрямована на досягнення прибутків, або інших 

поставлених цілей підприємства за допомогою врахування ринкових умов та 

процесів, а також активного впливу на них. Потреба – нестатки, підкріплені 



158 
 

певним соціально-культурним рівнем людини. Людські потреби безмежні. І 

чим більше людина має, тим більше вона хоче отримати. Це закон природи. 

Ресурси для задоволення потреб обмежені. Тому з різноманіття товарів 

людина вибирає лише ті, які найкраще задовольняють її потреби в межах 

фінансових можливостей. І тоді народжується нова категорія маркетингу – 

попит. Товар – все, що пропонується на ринку, з метою задоволення попиту. 

Товар може мати як матеріальну (речову), так і нематеріальну (послуги) 

форми. Цінність товару –  оцінка споживачем здатності товару задовольнити 

його потреби загалом. Обмін – процес одержання від будь-якого бажаного 

об'єкта з пропозицією чогось натомість. Обмінним продуктом можуть бути 

гроші, речі, продукти або послуги.  

Ринок – складний механізм, умовна територія, на якій здійснюється 

процес товарообміну. Суб'єктами ринку є споживачі, посередники, 

виробники, фінансові організації, постачальники, органи державного і 

недержавного контролю й інфраструктура ринку. 

Споживачі – сукупність фізичних і юридичних осіб, які купують товари 

або одержують послуги для власного використання. Посередники –  

сукупність фізичних або юридичних осіб, які закуповують товари, з метою 

використання їх у виробництві інших товарів і послуг. Виробники – 

сукупність фізичних і юридичних осіб, які виробляють товар і постачають 

його для подальшої реалізації. Постачальники – сукупність фізичних або 

юридичних осіб, які виробляють товар і постачають його для подальшої 

переробки у процесі виробництва. Сегмент ринку – це сукупність споживачів, 

які мають однорідну ринкову поведінку, чітко відмінну від інших на даному 

ринку 

Комплекс маркетингу – це набір засобів маркетингу, сукупність яких 

підприємство використовує для впливу на цільовий ринок, маючи на меті 

домогтися бажаного реагування з його боку. Ціну товару належить визначати 

з урахуванням великої кількості факторів і адаптувати до вимог ринку. 

Методи збуту (розповсюдження) – діяльність, завдяки якій товар стає 
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доступним для цільових споживачів. Методи просування (маркетингові 

комунікації) –  діяльність, спрямована на поширення фірмою інформації про 

товар та переконання цільових споживачів у доцільності його придбання. 

На основі застосування основних принципів, завдань та категорій 

маркетингу визначено  систему маркетингових комунікацій: запланованих, 

незапланованих. Заплановані – персональні продажі, ярмарки, виставки, 

реклама, стимулювання збуту, спонсорство тощо. Незаплановані – це 

комунікації маркетингові, які генеруються реальними споживачами (друзі, 

родичі, знайомі), персоналом, на основі інших складових комплексу 

маркетингу та діяльності підприємства. 

Необхідною умовою успішної діяльності підприємства на ринку є 

системний підхід до організації маркетингу, що характеризується складною 

системою, орієнтованою на ринок та зовнішнє середовище,  яке 

безпосередньо впливає на цей ринок. 

Отже, теоретичні основи та складові системи маркетингових досліджень  

на підприємстві дають змогу організувати діяльність підприємства на 

принципах оптимально використаного наявного  потенціалу для здобуття 

найбільших прибутків та враховуючи потреби споживачів. Аналізуючи 

можливості підприємства отримуємо достовірну інформацію щодо 

фінансового стану виробництва маємо можливість аналізувати зовнішнє 

маркетингове середовище. Головну мету, а саме ріст обсягів збуту, досягаємо 

завдяки маркетинговому управлінню діяльністю підприємства.  
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СУСПІЛЬСТВА 

В умовах постіндустріального суспільства, а також модернізації сучасної 

економіки особливу роль набувають питання методології управління 

корпоративною культурою. У статті міститься критика існуючої 

традиційної методології управління, яка є невідповідною новим викликам 

часу і логіці розвитку сучасного суспільства, висловлюється думка про 

необхідність побудови нового методологічного базису, який спирається на 

соціокультурну, синергетичну і праксіологічну парадигми.  

Ключові слова: корпоративна культура, організація, проблема, методологія, 

суспільство. 

Постановка проблеми. Розуміння логіки розвитку сучасних 

соціокультурних процесів тісно пов'язане з дослідженням ролі організаційної 

та корпоративної культури. Чи не менш важливими видаються питання 

аналізу розвитку культури, її форм і станів, а також методології, яка 

необхідна для формування сучасної корпоративної культури.  

Формування цілей статті. Основними цілями статті є визначення 

значення корпоративної культури на підприємстві, а також аналіз нових 

методик та підходів щодо формування культури організації, що являє собою 

новий етап розвитку підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Основою для написання даної 

статті стали наукові праці сучасних українських та іноземних дослідників, 
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які розглядали явище корпоративної культури як актуальну рису і невід’ємну 

частину організації та діяльності підприємства. Зокрема, великий вклад до 

вивчення цієї теми зробили вчені А. Бурлакова, Л. Савчук, А.М.  

Виноградська, Й.С. Завадський, С.В. Ковалевський, І.Ф. Курас, Г.Л. 

Монастирський та інші. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Витоки культури організації 

можна простежити з найдавніших часів, оскільки як певна сукупність 

цінностей, звичаїв і ритуалів, що утворює якусь субкультуру, властива майже 

кожної соціальній структурі. У сучасному суспільстві організаційна та 

корпоративна культура формується як спосіб регуляції відносин і 

взаємозв'язків в соціальних системах, визначаючи такі якості цих систем, як 

ефективність, адаптивність, ідентичність, цілісність. У той же час 

корпоративна культура, що відповідає духу постіндустріальної епохи, 

виходить за рамки контексту «соціальної системи» за рахунок своїх 

органічних здібностей до самовідтворення і самоорганізації. Це дає підставу 

вважати, що така культура є якісно новим етапом розвитку організаційної 

культури. Відповідно трансформується і методологія управління культурою, 

яка повинна відійти від жорстких схем раціоналізації поведінки до створення 

спільних колективних цінностей більш високого порядку. Становлення та 

утвердження корпоративної культури – зразок того, як розвиток цивілізації, 

науково-технічного прогресу приводить суспільство до необхідності потреб 

розвитку духовної культури, усвідомлення того, що для досягнення високих 

результатів у трудовій діяльності одних економічних методів недостатньо, 

вони обовʼязково повинні доповнюватися розвитком культури. Корпоративну 

культуру можна розглядати як потужний стратегічний інструмент, який дає 

можливість усебічно мобілізувати сили трудового колективу на виконання 

відповідних завдань і підвищити конкурентоспроможність. Сучасні тенденції 

в провідних економіках світу розвиваються в напрямі ефективнішого, 

раціональнішого використання трудового капіталу на своїх підприємствах, 

зменшення годин роботи, запровадження ненормованого робочого дня [1]. 
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А ще наприкінці XVIII ст. для того щоб досягти максимальної користі із 

заводів, вони повинні були працювати без зупинки 24 години на добу, сім 

днів на тиждень, тому люди працювали по 10-16 годин на день. Але така 

людина, як Роберт Оуен, розпочала рух за восьмигодинний робочий день. 

Його девізом була фраза: «Вісім годин роботи, вісім годин відновлення, вісім 

годин відпочинку» [3]. 

Надалі сформувався цілий ряд наукових напрямків, в яких так чи інакше 

розглядалася проблематика організаційної культури. Серед них необхідно 

виділити парадигми, засновані на історичних, культурологічних, 

управлінських, психологічних, соціологічних, етичних і PR-дослідженнях. 

Проте аналіз існуючої наукової літератури показує, що в дослідженні 

культури організації поки чимало «білих плям».  

Організаційна культура зіграла важливу роль в історії, вона забезпечила 

робочу солідарність, стала творцем ідеальної основи індустріальної епохи, 

надала високу значимість таких понять, як рівність, думка колективу, 

громадські потреби, інтереси близьких. Потреба в праці стала соціально 

значущою цінністю, способом самовираження, успіхи в праці 

винагороджувалися громадським визнанням. Поступово важка конвеєрна 

праца знайшла свій сенс в пошуках технічного вдосконалення обладнання, 

підвищення майстерності і досвіду, нарешті, в прояві творчого начала в 

діяльності працівника. Багато в чому ці цінності сформувалися завдяки 

розвитку наукової організації праці, веберівської моделі «раціональної 

організації», яка хоча і була механістичною за своїм характером, але 

послужила відправною точкою для розвитку менеджменту та організаційної 

культури в бік гуманізації, розумінню значущості людського капіталу. 

Корпоративна культура як феномен постіндустріальної епохи потребує 

свого осмислення і формування нової методології управління, заснованої на 

положеннях посткласичної наукової парадигми. Корпоративна та 

організаційна культури – самостійні феномени, що мають перетин у своїх 

елементах. Такими загальними елементами є артефакти, місія організації і 
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умови праці. Однак є аспекти, що розрізняють ці два типи культур. В 

організаційну культуру входить сама структура організації, яка має 

імперативний характер, що виражається в документах, наказах, інструкціях. 

У той же час головний аспект культури корпоративної культури – цінності, 

залучення до яких не може відбуватися настільки прямо в силу специфіки 

цього явища. 

У чому специфіка корпоративної культури? «Корпоративна культура, − 

зазначає Н. Гриценко, − є сукупністю ціннісних установок, норм, 

формальних та неформальних законів поведінки, які відбивають соціальні, 

економічні, виробничі відносини, що склалися в корпорації та культивуються 

її керівництвом [2].  

Корпоративна культура являє собою складне соціокультурне явище, 

засноване на цінностях спільної долі, професіоналізму, самовираження і 

саморозвитку, творчості, співучасті особистості в діяльності сучасної 

корпорації і суспільствa, соціокультурного середовища виникнення, розвитку 

і функціонування корпоративної культури виступає постіндустріальне 

суспільство, в рамках якого знання, інформація і «людський капітал» 

придбали домінуюче значення у виробничій та господарській діяльності.  

Об`єднавши основні підходи щодо бачення корпоративної культури, в 

якості опорної конструкції при розробці методології управління культурою 

можна виділити кілька її аспектів. Корпоративна культура − це: 1) соціальна 

підсистема зі складною структурою, що включає в себе раціональні та 

ірраціональні елементи, покликана виконувати функції, пов'язані з 

орієнтацією і інтеграцією людей і колективів; 2) соціокультурний феномен, 

який тісно взаємопов'язаний з особистістю і суспільством, але має свої межі і 

специфіку; 3) форма вираження професійної самосвідомості, корпоративного 

духу, заснована на загальноприйнятих моральних і етичних колективних 

нормах і цінностях; 4) фактор соціального перетворення і адаптації до 

зовнішніх умов, що виявляється, зокрема, як самоорганізована сила. 
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Розвиток корпоративної культури пов'язується з підвищенням уваги до 

питань управління персоналом і створення психологічного клімату, 

орієнтацією на діалог між керівництвом і співробітниками. Корпоративна 

культура встановлює загальні для всіх учасників трудової діяльності правила 

гри, які включають в себе певні очікувані поведінкові установки, стереотипи, 

норми. Структура корпоративної культури забезпечує внутрішню міцність, 

стійкість, високий ступінь пов'язаності і системної цілісності її елементів. 

Сучасне значення культури значно ширше і виходить за ті вузькі рамки, 

які були визначені для організаційної культури. Дослідники говорять про такі 

функції і ролі корпоративної культури, відзначаючи серед них розширення 

знань про реальну ситуацію в організації, розуміння соціального клімату, 

прогнозування, зростання інтелектуалізації та раціоналізації в організації, 

етичне регулювання, компенсацію кризи бюрократії, задоволення потреб 

людей в поясненнях тощо [2]. 

Розглядаючи сучасні підходи до управління корпоративною культурою, 

на наш погляд, доцільно говорити про домінування декількох 

методологічних парадигм: соціокультурної, синергетичної та 

праксіологічної. 

Cоціокультурний підхід до розвитку корпорації виступає похідною від 

управлінської культури керівників, обумовлює синергетичний ефект в 

організаційному розвитку, тому що передбачає опору на «внутрішні» резерви 

розвитку, гармонійне єдність інтересів персоналу і корпорації. 

Як явище постіндустріальної епохи корпоративна культура стає її 

символом, вона спирається на її ключові онтологічні складові, в якості яких 

виступають інформація, знання, людський капітал. Корпоративна культура, 

взаємодіючи і впливаючи, актуалізує такі основоположні якості культури в 

цілому, як її здатність служити прогресу людини і людства, а також 

духовному вдосконаленню особистості, створювати ідеальну сторону 

людського буття, головною продуктивною силою і чинником накопичення. 
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Результатами даної стратегії стають встановлення зворотного зв'язку, 

співучасть персоналу в процесах управління.  

У суспільстві можуть співіснувати найрізноманітніші і часом 

протилежні цінності, проте при цьому, як правило, певний набір цінностей 

виступає в якості домінуючого і утворює конкретний тип соціальних 

відносин. Цінності громадські та цінності особистісні знаходяться в стані 

динамічного взаємодії, трансформуються під впливом об'єктивно 

відбуваються суспільних процесів. 

Сучасні цінності пов'язані з утворенням і довірою один одному як 

основами соціального порядку, орієнтацією на моральні, соціальні абсолюти, 

закріплення в якості основних категорій соціальних відносин демократизму, 

незалежності і персональної автономії, альтруїзму, взаємодопомоги. 

Менталітет, який виражає зміст цих відносин, може проявляти себе в 

економічній сфері як фактор кооперації і співробітництва. По відношенню до 

людини цінності виступають як світоглядні установки, мотив, спонукає до 

певних дій і вчинків, одна з форм моральних відносин, вибір життєвих 

пріоритетів. 

Синергетична парадигма приділяє особливу увагу узгодженості процесів 

самоорганізації в складних системах різної природи, в тому числі 

соціокультурних, допомагає описувати і пояснювати процеси 

функціонування і трансформації кризового соціуму. 

Використання синергетичної парадигми в управлінні корпоративною 

культурою дозволяє по-новому подивитися на можливості її формування, 

закономірності розвитку і функціонування. Саме уявлення про 

самоорганізацію як проактивної сили, яка формує образ сучасної 

корпоративної культури, навіть часом без участі активного суб'єкта або 

групи людей, змушує на багато питань подивитися по-новому. 

Праксіологічна парадигма. Побудову сучасної моделі корпоративної 

культури важко уявити без вирішення актуальних питань, пов'язаних з 

такими тенденціями, як підвищення ролі знань і прискорення змін в 
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суспільстві майбутнього. При проектуванні культури необхідно враховувати 

існуючий досвід управління в умовах, коли знання стають вирішальним 

фактором конкурентоспроможності, а постійні зміни є, в залежності від 

уміння пристосуватися до них, або фактором ризику, або способом 

постійного самовдосконалення і розвитку. Праксіологічний підхід дозволяє 

узагальнити існуючий досвід управління в нових умовах. 

Праксіологи вирішують виробничі та управлінські завдання, оперуючи 

вже наявними знаннями, висновками з них, створюючи цілісну картину 

явища і розвиваючи її далі з використанням процесу активного мислення при 

вирішенні причин виникаючих проблем, для перетворення ідей в дії і вчинки, 

визначаючи їх суть, взаємозв'язок і розумну закономірність, що відбувається. 

Висновок. Глобалізація, зміни соціокультурного середовища, нові 

виклики часу змушують до прийняття інноваційних рішень в сфері 

формування корпоративної культури. Вона повинна будуватися не на 

застарілих істинах менеджменту, а на нових уявленнях про соціальні процеси 

і закономірності управління ними. Методологія формування сучасної 

корпоративної культури повинна спиратися на розуміння її ролі не тільки в 

конкретній організації, а й в суспільстві в цілому. Глибока розробка 

методологічних проблем при формуванні та управлінні корпоративною 

культурою дозволить забезпечити постійний пошук нових ефективних 

рішень в цій сфері, що мають важливе теоретичне і практичне значення. 
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Кіпоренко А.О. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ 

ПРОЦЕСУ ЗЕД НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Проведені дослідження відповідають проблематиці та особливостям 

інституційних концепцій сприяння розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності на підприємстві. Виявлено зв'язок між концепціями 

зовнішньоекономічної діяльності та суспільно-економічними формаціями. 

Визначено результативність класичних та неокласичних концепцій сприяння 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств.  

Ключові слова: ефективність, розвиток, зовнішньоекономічна діяльність, 

підприємства, концепції, суспільно-економічні формації, концептуальні 

особливості. 

Постановка проблеми. Внаслідок формування нових інституційних, 

економічних, галузевих особливостей формування інфраструктурного 

забезпечення потребує теоретичного осмислення зміст концепцій сприяння 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Інституційне 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств в значній мірі 

визначається сформованою системою інституцій, що потребує розробки 

методології та класифікації.  

Аналіз останніх досліджень. Методичні та практичні питання вище 

зазначеної проблематики опрацьовуються багатьма авторами, зокрема: 

Леоненко П.М., Кульчицький Б.В., Норт Д., Коуз Р., Вільямсон О.Е., 

Канцуров О., Корнівська В., Ярошенко Ф. 
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Перші концепції сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств були пов’язані розвитком міжнародної торгівлі між державними 

монополіями та експансією торгових зв’язків у період розвитку таких 

супердержав як Великобританія, Франція та інші. 

Метою статті є виявлення основних концептуальних особливостей 

покращення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств, та  

є визначення меж застосування концепцій сприяння розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств на основі  систематизації їх 

результативності.  

Виклад основного матеріалу. Практична спрямованість усіх поглядів на 

управління зовнішньоекономічною діяльністю полягає в тому, щоб 

раціоналізувати дії менеджерів у сфері міжнародного бізнесу, підняти 

ефективність інвестицій у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Таке 

загальне сучасне розуміння теорії управління міжнародним бізнесом та 

виявлення основних концептуальних особливостей покращення ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Проте за багато років існування міжнародної торгівлі й бізнесу в цілому 

погляди на цю діяльність зазнавали змін, виникало чимало ідей щодо 

міжнародного бізнесу, які зберегли свою значимість і до наших днів. 

Перед дилемою вибору характеру зовнішньоторговельної національної 

політики рано або пізно постають усі держави. Вибір політики фритредерства 

(вільної торгівлі) або протекціонізму в зовнішній торгівлі в їхньому 

безкомпромісному варіанті був характерним для минулих століть. У наш час 

ці два напрямки взаємозалежні й взаємообумовлені. Але дедалі більше й 

більше у цій суперечливій єдності проявляється провідна роль принципу 

вільної торгівлі в системі виявлення основних концептуальних особливостей 

покращення ефективності зовнішньоекономічної діяльності. 

Міжнародні ділові операції стали об'єктом ретельного планування. Для 

забезпечення успіху цих операцій обидві системи створюють різноманітні 

державні і міжнародні інститути. Обидві системи в цей період реалізували 
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ряд значних міжнародних планів і програм. Східні країни втілили плани 

соціалістичної економічної інтеграції (створення Ради економічної 

взаємодопомоги та ін.). Західні країни реалізували в Європі план Маршалла, 

у Японії план Макартура, створили Європейський Союз, ряд інших 

міжнародних об'єднань. 

Особливістю третього, сучасного, етапу розвитку управління 

зовнішньоекономічною діяльністю є усунення соціально-політичного 

протистояння двох систем у сфері міжнародного бізнесу в системі виявлення 

основних концептуальних особливостей покращення ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності. Нині різко зростає роль корпоративного 

менеджменту в зовнішньоекономічній діяльності. Багато західних компаній 

активно проводять ділові операції в постсоціалістичних країнах, у тому числі 

й в Україні. 

З іншого боку, багато українських підприємств активно діють на 

зовнішніх ринках в системі виявлення основних концептуальних 

особливостей покращення ефективності зовнішньоекономічної діяльності. 

Саме корпоративний менеджмент міжнародних компаній стає вирішальним 

чинником розвитку міжнародного бізнесу і розширення 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Розглянемо деякі з найбільш популярних теорій управління 

зовнішньоекономічною діяльністю на кожному з етапів еволюції 

економічних поглядів в системі виявлення основних концептуальних 

особливостей покращення ефективності зовнішньоекономічної діяльності. 

Стан розвитку зовнішньоекономічного сектора, та механізм 

застосування концептуальних особливостей покращення ЗЕД країни 

характеризуються сукупністю економічних показників, які можна поділити 

на такі групи:  

- абсолютні (обсяг та динаміка зовнішнього товарообігу; торговельне 

сальдо, генеральна торгівля, спеціальна торгівля);  
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- відносні ( індекси динаміки експорту та імпорту; коефіцієнт покриття 

імпорту експортом; індекс концентрації експорту; індекс "умов торгівлі"; 

індекс імпортної залежності країни; індекс чистої торгівлі);  

- показники структури (товарна, географічна та інституціональна 

структури; індекс диверсифікації експорту/імпорту; частка продукції 

обробної промисловості в загальному обсязі експорту продукції; індекс 

географічної концентрації експорту/імпорту);  

- показники інтенсивності та ефективності зовнішньоекономічної 

зв'язків країни (платіжний баланс країни; експорт на душу населення; імпорт 

на душу населення; зовнішньоторговельний оборот на душу населення). 

Теоретико-методологічні концепції менеджменту ЗЕД ґрунтуються на 

основних принципах, методах і моделях міжнародного бізнесу. Практичною 

основою менеджменту ЗЕД є раціонально узгоджені дії менеджерів усіх 

рівнів у сфері міжнародного бізнесу. Основними завданнями кожного 

підприємства, що здійснює ЗЕД є формування такої системи менеджменту 

ЗЕД, яка забезпечила б йому високу ефективність функціонування, високий 

рівень конкурентоздатності та стійке становище на міжнародних ринках. 

Керівництво кожного підприємства для його ефективного функціонування та 

розвитку повинно порівнювати те, що зроблено за відповідний період з 

цілями та завданнями, які поставлено раніше.  

Саме ця повсякденна робота стосується цілої низки управлінських 

функцій менеджменту ЗЕД. Отже, менеджмент ЗЕД та система 

концептуального управління, визначає доцільно розглядати як цілісний, 

взаємопов’язаний і циклічний процес, що складається із конкретних видів 

робіт, які називаються його функціями. Враховуючи це науковці та практики 

виокремлюють два концептуальні підходи в менеджменті 

зовнішньоекономічної діяльності: предметний та функціональний.  

На нашу думку, стратегічне планування підприємства, що здійснює ЗЕД 

стосується трьох життєво важливих сфер його діяльності: формування і 

реалізація стратегії розвитку і поведінки підприємства у міжнародному 
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середовищі, стратегії створеного продукту, призначеного для реалізації на 

зовнішніх ринках і персонал-стратегії  підприємства. Безумовно, визначення 

стратегії виходу на зовнішній ринок та стратегії закріплення на цих ринках 

принципово залежить від конкретної ситуації в якій знаходиться 

підприємство. 

Специфічними функціями управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства вважаються [1]:  

1. Аналітична функція по вивченню міжнародного ринкового 

середовища, середовища окремих країн і ринків, запитів споживачів 

зарубіжних ринкових сегментів. 

2. Товарно-виробнича функція, що передбачає удосконалення та 

адаптацію товару  до вимог іноземних споживачів конкретних країн та умов 

ринку  країни виходу підприємства. 

3. Збутова функція, що передбачає організацію збутових відділів на 

підприємстві та збутової мережі в країні виходу підприємства для 

просування товару. 

4. Розробка цінової стратегії та формування цінової політики 

підприємства щодо товарів, що експортуються та імпортуються. 

5. Рекламна робота підприємства на зовнішніх ринках передбачає участь 

у міжнародних ярмарках, виставках, застосування усіх видів реклами, що 

сприяють реалізації товарів 

Таким чином, розглянувши функціональний підхід та концептуальні 

особливості до менеджменту ЗЕД підприємства, ми з’ясували, що існують 

різноманітні принципи його формування, а ефективне здійснення  процесу 

менеджменту ЗЕД залежить від взаємозв’язку, цілісності та циклічності 

окремих видів управлінської діяльності (функцій управління), які впливають 

на об’єкт, що управляється, тобто на раціональне здійснення 

зовнішньоекономічної  діяльності підприємства. 

Висновки. Концептуальні підходи в менеджменті зовнішньоекономічної 

діяльності створює механізм зовнішньоекономічних зв’язків, що передбачає 
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відкритий характер економіки, інтеграцію її в міжнародну торгово-

економічну систему, в міжнародні регіональні й товарні ринки. Таке 

визначення концептуальних підходів до здійснення ЗЕД є досить широким та 

може бути використане як для опису діяльності підприємства так і для того, 

щоб охарактеризувати діяльність держави чи регіону в цілому, в умовах 

ринкових змін. 
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ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто сутність процесного підходу до управління 

підприємствами. Наведено порівняльну характеристику процесного і 

функціонального підходів до управління підприємствами. Наведено та 

обґрунтовано переваги, які досягаються від застосування процесного 

підходу до управління підприємствами.  
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до управління, переваги застосування процесного підходу. 

Постановка проблеми. Питання впровадження процесного підходу в 

управління підприємствами на сучасному етапі розвитку управлінської 

думки є досить значущим. Над ним працює велика кількість науковців і 

практиків. Вони вивчають і описують бізнес процеси, дискутують через 

методи їх побудови і одноголосно доводять доцільність і необхідність 

орієнтації в управлінні на процеси а не функції.  За процесного підходу 

акценти зсуваються з управління окремими ресурсами й, відповідно, 

центрами витрат на управління бізнес-процесами, які воєдино ув'язують 

діяльність усіх взаємодіючих підрозділів підприємства. Це підвищує рівень 

скоординованості виконання виробничо-господарських операцій, сприяє 

зростанню рівня продуктивності й якості праці та концентрує управління на 

отриманні кінцевого результату бізнес-процесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Різні аспекти досліджень в 

сфері процесного й функціонального підходів до управління підприємством 

знайшли своє відображення в роботах зарубіжних  і вітчизняних вчених: 

Виноградова О.В, Тупкало В.М., Репин В.В., Макогон Ю. В., Поносова Е.В. 

та ін.  Їх роботи спрямовані на визначення основних понять та формування 

основних підходів до управління. Особливості процесного підходу до 

управління підприємствами різнопланово досліджено в працях вітчизняних і 

зарубіжних науковців, бізнес-тренерів, експертів: М. Хаммера, Дж. Чампі, М. 

Портера, В. Івлєва, Т. Попової, С. Дохоляна, С. Ткачової, М. Гвоздя, В. 

Мицько та ін.  Водночас це питання залишається дискусійним; необхідність 

впровадження процесного підходу хоч і доведена, але потребує більш 

детальних методичних розробок.  

Мета статті.  Метою статті є дослідження теоретичних і практичних 

аспектів, розкриття проблем та переваг використання управління бізнес-

процесами на сучасних українських підприємствах,  а також дослідження 

факторів відмінності процесного і процесно-орієнтованого управління 
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Виклад основного матеріалу дослідження.  Узагальнюючи викладені в 

науковій літературі погляди, можна сказати, що поняття «підхід до 

управління» уособлює спосіб передачі повноважень, основні прийоми і 

характер комунікацій. Основні наукові підходи до управління підприємством 

теоретично опрацьовані, визначені і описані в літературі так само як закони, 

закономірності, методи і принципи. Виділяють 16 основних підходів до 

управління:  Системний підхід. Комплексний підхід. Інтеграційний підхід. 

Маркетинговий підхід. Функціональний підхід. Динамічний підхід.. 

Відтворювальний підхід. Процесний підхід. Нормативний підхід .Кількісний 

підхід. Адміністративний підхід. Поведінковий підхід. Ситуаційний підхід. 

підприємницький підхід. Стратегічний підхід. Творчий підхід [1]. 

Подана класифікація відображає всі існуючі погляди на обґрунтування 

управлінських підходів і може викликати досить багато запитань і зауважень. 

Більшість науковців акцентують увагу тільки двох основних підходах – 

функціональному і процесному. 

Питання підвищення ефективності функціонування підприємства через 

зниження вартості продукції при збереженні, чи навіть покращенні її якості, 

знайшло відповідь у швидкій реакції на зміну ринкових умов, здатності 

керівництва швидко і обґрунтовано приймати управлінські рішення. 

Критерії ефективності й якості роботи підрозділів і підприємства 

загалом за функціонального підходу доволі часто є взаємовиключними, 

процесний же підхід припускає узгодженість та координованість критеріїв 

ефективності й якості роботи підприємства та його структурних елементів. 

Перевагою процесного підходу до управління ланцюжками створення 

доданої вартості є краща реалізація його системних властивостей. 

Функціональний підхід сконцентрований на оптимізації виконання власне 

функцій, процесний – спрямований на оптимізацію взаємодії функцій з 

огляду на те, як реалізація функцій одними центрами витрат впливає на 

ефективність виконання функцій іншими центрами витрат і, відповідно, на 

загальну ефективність [2]. 
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За традиційного функціонального підходу до управління підприємством 

функціональні підрозділи, служби, відділи прямо не зацікавлені у загальних 

результатах діяльності підприємства загалом, оскільки системи оцінювання 

результатів їхньої діяльності відірвані від загальної результативності [3]. 

Недостатня координованість дій окремих підрозділів спричиняє 

суперечності, повільне реагування на зміни у зовнішньому середовищі, 

слабку мотивацію персоналу підприємств.  

При всіх висвітлених позитивних аспектах процесного управління, 

необхідно зазначити і його основний недолік – це складність його реалізації 

на практиці. Через необхідність регламентації і опису кожного процесу, 

документального оформлення відповідно до розроблених стандартів, 

більшість керівників відмовляються від реформування системи управління, 

навіть розуміючи її необхідність. Сьогодні викликають багато дебатів самі 

стандарти ISO, які потребують більш точного і обґрунтованого викладу 

вимог і критеріїв побудови бізнес-процесів [2]. Досить спірним аспектом є 

ще й те, що на практиці не існує «чистих» підходів. Керівники намагаються 

пом’якшити прояви недоліків завдяки комбінації різних прийомів і підходів в 

управлінні. Так, наприклад, щоб подолати недоліки лінійної організаційної 

структури і компенсувати слабкі місця функціональної, була розроблена і 

об’єктивно широко застосовувалася їх «гібридна» форма – лінійно-

функціональна організаційна структура управління. Для компенсування 

слабких місць функціонального підходу розроблені засади процесного 

управління. Такі прийоми виправдані і раціональні.  

Саме перехідні форми, які розробляються як тимчасові, часто діють на 

постійній основі і заслуговують високої оцінки. Вважаємо, що доцільно 

розмежувати поняття «процесне» і «процесно-орієнтоване» управління. 

Процесно-орієнтоване управління є умовно перехідним від функціонального 

до процесного і на прикладах багатьох підприємств залишається дієвим 

протягом довгого періоду часу. Саме через складність реалізації ідеї 

процесного підходу і неможливості швидкого і докорінного переходу на нові 
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форми управління, «робочою» формою на практиці стає певна форма, яка 

задовольняє керівництво і забезпечує певну стадію змін [1]. 

Бізнес-процеси доцільно розглядати як основні, оскільки вони 

утворюють ланцюг створення цінності для споживачів. Особливістю бізнес-

процесів є їх горизонтальна спрямованість і множинність, яку потрібно 

організувати, впорядковувати і контролювати. Управлінський процес являє 

собою цикл PDCA за Е. Демінгом з різними його модифікаціями. Сам цикл 

являє собою відому модель безперервного покращення процесів, 

застосування якої дозволяє ефективно управляти діяльністю на системній 

основі і має на увазі вертикальні процеси в організації [2]. 

Таким чином, розрізняємо системний підхід в управлінні за об’єктом і 

системний, процесно-орієнтований підхід за набором управлінських заходів. 

Його можна визначити більше як комплексний, оскільки він поєднує в собі 

як вертикальні лінії управління (функціональне спрямування), так і 

горизонталі (бізнес-процеси). Типова схема управління при процесно-

орієнтованому підході може мати такий вигляд (рис. 1). 

 

Рисунок 1.  Схема управління при процесно-орієнтованому підході. 

Таким чином, виходячи з визначення бізнеспроцесу й порівняльного 

аналізу функціонального і процесного підходів до управління 

підприємством, можна відзначити такі основні достоїнства процесного 
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підходу в частці виділення бізнес-процесів: бізнес-процеси є потужним 

інструментом підвищення ефективності бізнесу; система управління 

підприємством є мережею бізнес-процесів, пов'язаних між собою 

відносинами «постачальник – споживач (клієнт)», тобто кожен бізнес-процес 

є і постачальником ресурсів, і клієнтом інших бізнес-процесів на 

підприємстві; технологія процесного управління забезпечує прозорість усіх 

бізнес-операцій, дає змогу аналізувати можливі наслідки збоїв на певному 

етапі виконання робіт, вчасно знайти і виправити помилки й ефективніше 

управляти операційними витратами і розподіляти доходи між підрозділами 

(бізнес-одиницями), що стає однією з основних умов виживання 

підприємства на ринку. 

Висновки. Таким чином процесним підходом до управління 

підприємством є розгляд діяльності підприємства як мережі пов'язаних між 

собою бізнес-процесів, а не сукупності розрізнених функцій, і орієнтація 

системи управління підприємством на управління як кожним бізнес-

процесом окремо, так і всіма бізнес-процесами, що охоплюють етапи 

життєвого циклу товару й призводять до створення доданої вартості й 

цінності для споживача. Процесний підхід зорієнтований не на 

функціональну структуру підприємства, а на бізнес-процеси, кінцевими 

результатами виконання яких є створення товарів або послуг, цінних для 

зовнішніх чи внутрішніх (у межах підприємства) споживачів. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті розглянуто основні проблеми та напрямки розвитку 

менеджменту якості на підприємстві від зародження наукових досліджень 

в області якості до організації сучасних систем, побудованих на принципах 

загального менеджменту якості. Розглянуто актуальні питання пов’язані з 

застосуванням процесного та проектного підходів до менеджменту якості. 

Представлено перелік основних сучасних методів, інструментів та 

концепцій менеджменту якості. Розглянуто сучасні напрямки розвитку 

менеджменту якості, включаючи питання формування та розвитку 

інтегрованих систем менеджменту, управління відтворенням 

інтелектуального капіталу в умовах глобального ринку та розвитку 

інноваційної економіки.  

Ключові слова: система менеджменту якості, конкурентоспроможність 

підприємства, мотивація, міжнародні стандарти якості, якість продукції, 

аналіз, сертифікація, інноваційна економіка. 

На даний час менеджмент якості як наука і методологія інтенсивно 

розвивається як в зарубіжних компаніях, так і у вітчизняних організаціях. 

Практичний досвід застосування методів і засобів менеджменту якості 

показує, що будь-яка організація при грамотному керівництві в області якості 

може досягти істотних успіхів і великої поваги з боку споживачів.  

Менеджмент якості зародився в надрах теорії і практики загального 

менеджменту, проте довгий час розвивався досить відособлено від нього. 

Лише в останні роки стало з’являтися розуміння того, що менеджмент і 

менеджмент якості – нероздільні явища, які повинні розглядатися разом як 

науки про досягнення і підвищення ефективності діяльності організації [8].  
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Менеджмент якості в умовах зростаючої конкуренції, невизначеності та 

складності зовнішнього середовища стає в даний час провідним 

менеджментом організації. Впродовж останнього десятиріччя ХХ ст. 

ознаменувався істотними змінами в осмисленні теорії та практики 

управління, а сьогодні однією з основних проблем менеджменту являється 

забезпечення сталого і збалансованого розвитку підприємств всіх 

організаційно-правових форм.  

Менеджмент під впливом механізму жорсткої конкуренції є сьогодні 

найбільш динамічно-розвиваючим науковим напрямком. Основними 

особливостями сучасної світової економіки є різке прискорення темпів 

науково-технічного прогресу і постійно зростаюча інтелектуалізація праці та 

виробництва. В цих умовах менеджмент якості розглядається як новий 

міждисциплінарний напрямок теорії організації та організаційної поведінки, 

реінжинірингу бізнес-процесів, стратегічного, корпоративного і 

антикризового управління, інноваційного менеджменту [7].  

Менеджмент якості в процесі свого еволюційного розвитку з 

найпростішого способу відбраковування продукції, пройшовши потім етапи 

контролю якості та гарантії якості, трансформувався в методологію 

постійного поліпшення якості товарів і послуг та прийняв форму загального 

менеджменту якості (Total Quality Management – TQM). Основним двигуном 

цього розвитку є споживач. Менеджери західних компаній сприймають 

безперервне вдосконалення, процесний підхід, залучення і зацікавленість 

працівників, соціальну відповідальність бізнесу як невід’ємні принципи 

TQM. Менеджмент якості являє собою певну стратегію і тактику 

благополуччя і процвітання суспільства в цілому, конкретних організацій і 

кожної людини. Його принципи, засоби та методи стали поширюватися 

практично на всі види діяльності людини.  

Наслідком ринкових процесів стала поява різних систем управління 

якістю, побудованих на принципах TQM [8]. Досить великий сучасний 
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арсенал методів та інструментів вдосконалення бізнесу продовжує 

поповнюватися такими новими підходами: 

– управління проектами (Project Management); 

– бенчмаркінг (Benchmarking) -  метод порівняльних оцінок; 

– система збалансованих показників (Balanced Scoreсard), що пропонує 

аналіз по чотирьом найважливішим для підприємства напрямках: фінанси, 

клієнти, процеси, персонал; 

– структурування функцій якості (Quality Function Deployment); 

– концепція «6 сигм», що почалася як методологія вдосконалення 

процесів шляхом зменшення їх варіабельності; 

– модель ділової досконалості (Business Excellence), що 

використовується в моделях премій по якості; 

– моделі самооцінки організацій Т.Конті, Дж.Даалгаарда, Д.Клеммера; 

– система ТРМ (Total Productive Maintenance) - забезпечення якості на 

основі ефективного використання виробничого обладнання, або загальна 

експлуатація обладнання [3]. 

Одним з найбільш поширених підходів в галузі управління якістю, що 

застосовуються організаціями різних сфер діяльності, є розробка і 

впровадження систем менеджменту якості (СМЯ), що відповідають вимогам 

міжнародного стандарту (МС) ISO 9001 «Системи менеджменту якості. 

Вимоги » [1]. В даний час в світі налічується більше мільйона таких систем. 

Міжнародний стандарт ISO 9001 (сьогодні - ISO 9001:2015) являє собою 

мінімальний набір вимог для вступу організацій на шлях до досягнення 

загального менеджменту якості. Використання міжнародного стандарту 

поширюється не тільки на комерційні, а й на громадські організації, державні 

та муніципальні структури, медичні та освітні установи, і багато інших 

організацій, що характеризуються конкретними або типовими особливостями 

сприйняття властивостей об'єкта в конкретних або типових умовах 

проведення оцінки якості об'єкта [2]. 
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Забезпечення якості продукції пов'язане з витратами на якість, які 

виступають як внутрішня економічна основа СМЯ, що дозволяє визначити 

економічні наслідки управлінських рішень. Визначення та аналіз витрат на 

якість дозволяють уявити реальний стан справ в області якості продукції не 

тільки адміністрації і трудового колективу, а й власникам акцій, а також 

зовнішнім споживачам продукції (робіт і послуг) підприємства (організації). 

В кінцевому підсумку інформація про витрати на якість створює передумови 

для прийняття стратегічних, тактичних і оперативних управлінських рішень з 

урахуванням інтересів усіх зацікавлених осіб, що сприяє підвищенню 

ефективності виробництва і зростанню конкурентоспроможності. Оцінка 

витрат на якість є однією з найважливіших складових процесу проведення 

економічного аналізу СМЯ підприємства. 

У міру розвитку системи управління якістю змінювалися і об'єкт, і 

суб'єкт, і цілі цієї системи. В даний час використовується безліч концепцій 

менеджменту якості, характеризують етапи його розвитку: від загального 

контролю якості TQC (Total Quality Control) і загального управління якістю 

TQM (Total Quality Management) до повного перетворення якості TQT (Total 

Quality Transformation). Всі вони відображають сутність різних методів, 

використовуваних в методології TQM для вирішення різних проблем якості. 

Серед інструментів, які отримали найбільше поширення, необхідно 

відзначити гуртки контролю якості QC (Quality Cireles) і розгортання функції 

якості QFD (Quality Function Deployment). Необхідно констатувати, що 

конкурентоспроможність підприємства залежить в даний час, в першу чергу, 

від якості менеджменту організації [3]. 

У зв'язку з розробкою систем, що відповідають вимогам декількох 

міжнародних стандартів на системи менеджменту, предметом зацікавленої 

уваги в останні роки стало створення інтегрованих систем менеджменту 

(ІСМ). До таких стандартів відносяться: стандарти ISO серії 9000 на системи 

менеджменту якості, стандарти серії 14000 на системи екологічного 

менеджменту, стандарти OHSAS (Occupation Health and Safety Assessment 



182 
 

Series) серії 18000 на системи менеджменту промислової безпеки та охорони 

праці, стандарт SA (Social Accountability) серії 8000 на системи соціального і 

етичного менеджменту. До їх числа також відносять стандарти, розроблені на 

основі ISO серії 9000 для застосування в конкретних галузях (автомобільної, 

аерокосмічної, телекомунікаційній, нафтогазовій, лісовій галузях, охороні 

здоров'я, будівництві, виробництві харчової продукції, сільському 

господарстві, залізничних перевезеннях і ін.). Крім цього, світове визнання 

отримали міжнародні стандарти на типові комп'ютерні системи планування і 

управління виробництвом і моделювання процесів (MRP, MRP-II, MRP-III, 

ERP, CSRP, CALS, IDEF, ARIS, Business studio та ін.) [4]. 

 Перевагами розробки та впровадження ІСМ є: 

–розробка єдиної гармонізованої структури менеджменту; 

–зниження витрат на розробку, функціонування і сертифікацію; 

–можливість поєднання ряду процесів в рамках ІСМ (планування, аналіз 

з боку керівництва, управління документацією, підготовка кадрів, навчання, 

внутрішні аудити та ін.); 

–підвищення мобільності та можливостей адаптації до постійно 

змінюваних умов; 

–велика привабливість для споживачів, зацікавлених сторін, інвесторів. 

Основними особливостями сучасної світової економіки є різке 

прискорення темпів науково-технічного прогресу і постійно зростаюча 

інтелектуалізація праці і виробництва. Ці фактори виступають в якості 

основи нової економіки, однією з характерних ознак якої є різке збільшення 

частки наукоємного виробництва в загальному обсязі виробленої продукції. 

На даний час заміна індустріальної праці на інтелектуальну 

здійснюється в умовах потужної кризи. Причому ця криза - безпрецедентна 

за охопленням всіх сфер фінансової та економічної життя. В силу природи 

капіталізму його фінансова сфера схильна відриватися від виробництва, від 

реального сектора економіки, з якого гроші, власне кажучи, і беруться. За 

різними оцінками, в сучасному світі лише 2-3% всіх фінансових операцій 
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пов'язано з сектором матеріального виробництва. Решту грошей, десятки 

трильйонів доларів, обслуговують самі себе. У США, наприклад, реальний 

сектор економіки становить не більше 15-18%. А решта - сфера послуг, в 

тому числі банківська система, страхування і т.п. Причому в цих сферах 

немає належного державного контролю. 

Сучасний менеджмент якості в повній мірі може бути віднесений до 

категорії інтелектуальної діяльності. Це підтверджує характер вирішуваних 

завдань, що охоплюють різноманітні процеси життєвого циклу продукції, 

безліч методів, технологій і підходів, в яких використовуються різні техніки 

моделювання, аналізу та прогнозування. 

Якість продукції та послуг стало ознакою високої ефективності праці, 

високорозвиненої економіки, джерелом національного багатства, умовою 

гідного життя. Теперішнє XXI ст. називають століттям якості. Проблема 

якості в умовах індустріально-сировинної економіки нашої країни стоїть 

надзвичайно серйозно. Відставання рівня якості української продукції і 

послуг від якості продукції конкурентів істотно впливає на економіку, 

зайнятість, соціальне і культурне життя. Історичний досвід свідчить, що з 

підвищенням уваги до якості починався вихід з кризових ситуацій у багатьох 

країнах. За допомогою державної політики, орієнтованої на підвищення 

якості, долалися великомасштабні кризи в Японії і Німеччині, на ринках 

США і Європи [5]. 

Політика вітчизняних підприємств повинна бути націлена на високу 

якість і впровадження систем менеджменту якості. Сучасна концепція 

менеджменту якості - принципова основа міжнародних стандартів ISO серії 

9000, тісно пов'язаних з TQM. Суттєвий зміст TQM актуалізувало інтерес до 

інтеграційних процесів у сфері управління якістю та вирішення проблем 

управління відтворенням людського капіталу. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними та 

практичними завданнями. З переходом вітчизняної економіки до ринкової 

стадії свого розвитку змінився характер товарного забезпечення підприємств 

торгівлі: від жорстко централізованого, фондованого постачання – до вільних 

закупівель матеріальних ресурсів. Існуючий довгий час у нашій країні ринок 

продавця став причиною ігнорування значимості закупівель у системі 

підприємства, що призвело до відсутності досвіду закупівельної роботи в 

ринкових умовах, недооцінювання впливу ефективності закупівельної 

діяльності на результати діяльності підприємства. Сьогодні планування 

зв'язків із ринком закупівель має для успішного функціонування 

підприємства торгівлі таке ж важливе значення, як і планування ринку збуту 

[1].  

У цих умовах багато керівників підприємств торгівлі визнають 

необхідність управління закупівельною діяльністю, адже це  процес 

стратегічний, який потребує використання сучасного комплексу методів і 

процедур, з урахуванням вимог ринку. У зв'язку із цим актуальною постає 

проблема формування ефективної закупівельної політики підприємства 

сфери торгівлі.  

Формулювання цілей статті. Основними цілями статті є аналіз 

теоретичних і практичних аспектів організації закупівельної діяльності на 

основі вивчення праць провідних вчених; дослідження процесу планування, 

управління та реалізації закупівельної діяльності підприємства з урахуванням 

сучасних вимог і тенденцій.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретичні та 

практичні аспекти організації закупівельної діяльності і товарного 

забезпечення обороту висвітлено в наукових працях вітчизняних та 

зарубіжних економістів: А.І. Баскіна, Ю.К. Баженова, В.М. Коноваленко, 

А.М. Гаджинського, Дж. Келлі, М. Ліндерса, Х. Фірона, Ф. Котлера, І. 
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Плоумєна, К. Лайсонс тощо. Зокрема, у галузі торгівлі: І.О. Бланка, Б.А. 

Вейтця, Л.П. Дашкова, Г. Джоунза, М. Леві, Л.О. Лігоненко, А.А. Мазаракі, 

В.К. Памбухціянця, В.В. Апопія, Ф.Г. Панкратова, Т.К. Серьогіної, І.М. 

Чумака. Управління закупівельною діяльністю переважно розглядається як 

сукупність класичних функцій управління, зміст яких розкривається з 

урахуванням специфіки закупівельної діяльності [3]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Закупівельна діяльність 

торговельного підприємства трактується як сукупність процесів дослідження 

ринку закупівлі та придбання у потрібний час необхідної кількості та якості 

товарних ресурсів з метою їхнього подальшого ефективного перепродажу 

для задоволення потреб його покупців та економічних інтересів 

торговельного підприємства. Закупівельна діяльність є найбільш значимою 

підсистемою в загальній системі операційної діяльності торговельного 

підприємства, оскільки саме в процесі її здійснення закладається підґрунтя 

його фінансових результатів, ефективності та конкурентоспроможності [2]. 

Для більш глибокого розуміння закупівельної діяльності слід розглянути 

її зміст, який включає такі етапи:  

1. Підготовчі операції. На цій стадії торговельні підприємства 

уточнюють свою маркетингову стратегію, здійснюють діагностику ринку для 

інформаційного забезпечення закупівельної діяльності (вивчають і 

прогнозують розвиток потреб, попиту і товарної пропозиції), розробляють 

маркетингову тактику закупівельної діяльності (розробляють оперативний 

план оптових закупівель, вивчають їх джерела та можливих постачальників 

товарів, розробляють проекти договорів постачання товарів).  

2. Безпосередньо закупівельні операції (включають укладення договорів, 

контрактів і угод, підготовку та подання постачальникам рознарядок на 

відвантаження товарів, внесення уточнень та змін до специфікацій, 

одержання товарів, організацію їх приймання та оплати).  

3. Кінцеві операції полягають у здійсненні оперативного обліку щодо 

виконання постачальниками своїх зобов'язань, застосування методів впливу 
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на постачальників, що порушують умови укладених договорів, та здійсненні 

контролю загального стану закупівельно-реалізаційної діяльності [3]. 

Під управлінням закупівельною діяльністю торговельного підприємства 

слід розуміти систему принципів та методів підготовки та прийняття 

управлінських рішень у процесі здійснення закупівельної діяльності, яка 

створює передумови для досягнення стратегічних цілей та завдань розвитку 

торговельного підприємства. Для торговельних підприємств оптові закупівлі 

дають можливість сформувати необхідний асортимент товарів, здійснювати 

вплив торгівлі на виробництво, відповідно до вимог споживчого попиту. 

Раціонально побудована система оптових закупівель товару є важливою 

умовою ефктивного функціонування підприємства, виконання планових 

завдань, створення оптимальних товарних запасів. Широта (повнота) 

асортименту товарів у роздрібній мережі, ступінь задоволення попиту 

населення, забезпеченість товарами напряму залежать від процесу 

закупівельної діяльності торговельного підприємства та його фінансового 

стану [3]. 

Виходячи з існуючої парадигми, кінцевою метою управління є зростання 

ринкової вартості підприємства. Забезпечення досягнення цієї кінцевої 

стратегічної мети передбачає орієнтацію управління закупівельною 

діяльністю на досягнення чотирьох взаємопов’язаних груп цілей: 1) в царині 

відносин з покупцями товарів – зростання конкурентоспроможності 

сформованої товарної пропозиції з точки зору покупців торговельного 

підприємства, що забезпечує формування та утримання їх контингенту, 

задоволення їх економічних інтересів та сприяє підвищенню ринкової частки 

підприємства; 2) в царині відносин з постачальниками товарних ресурсів – 

зниження ризиків взаємодії з постачальниками товарних ресурсів, 

підвищення надійності товарного забезпечення торговельного підприємства; 

налагодження ефективної співпраці та партнерських відносин з 

постачальниками товарних ресурсів, формування ланцюга цінностей та 

зростання задоволення всіх учасників логістичної системи товароруху; 3) в 
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царині забезпечення ефективного господарювання – забезпечення зростання 

торговельного прибутку від реалізації закуплених товарів та формування 

його в цільових обсягах шляхом зростання товарообороту торговельного 

підприємства та виконання розроблених планів його розвитку та 

забезпечення належної ефективності комерційних угод по закупівлі товарів; 

4) в царині фінансового менеджменту – максимальне використання 

можливостей отримання товарного кредиту постачальників, сприяння 

поліпшенню умовами кредитування підприємства його постачальниками, 

забезпечення ефективного використання власного закупівельного капіталу 

[2]. 

Проаналізувавши дослідження провідних науковців, слід зазначити, що 

основними етапами процесу закупівельної діяльності підприємства є: 1) 

аналіз і визначення потреби закупівель (вид або якість необхідних товарів; їх 

кількість товарів та  час, коли вони будуть потрібні; можливості 

постачальників, у яких товари можуть бути придбані; необхідні площі 

відповідних складських приміщень; затрати на закупівлю); 2) визначення 

методу закупівель; 3) вибір постачальника (отримання та оцінка пропозицій 

на основі конкурсних торгів або тендерів, а також письмових перемовин між 

постачальником і покупцем); 4) формулювання основних вимог до вибору 

постачальника та вартість закупівлі, в яку входять: а) ціна товарів; б) 

вартість, яка не має грошового вираження, тобто імідж підприємства, його 

соціальна значимість тощо; якість обслуговування, яка включає: а) якість 

товарів або послуги; б) надійність обслуговування; 5) формування правових 

основ закупівлі (пропозиція та прийняття пропозиції; фінансові умови; право 

на укладання договору; законність; структура договору; оплата поставок); 6) 

реалізація умов договору (комплекс робіт із відвантажування, 

транспортування, приймання-здавання товарно-матеріальних цінностей, які є 

предметом конкретного договору, їх оприбуткуванням, контроль  за 

кількістю, якістю та термінами поставок; розміщуванням на складі та 

документальним оформленням відповідних операцій) [4]. 
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Рішення про купівлю товарів на промисловому ринку потребує значних 

зусиль, а також належного рівня організації на підприємстві, що його 

приймає. Відповідно до цих критеріїв закупівельні ситуації, що визначають 

параметри, завдання закупівельного центру й особливості роботи 

промислового покупця класифікують на наступні типи [3]:  

1. Нова купівля, або закупівля для нового завдання. Підприємство, яке 

вперше купує ті чи інші товари, опиняється в ситуації здійснення нової 

закупівлі. У таких випадках чим вищі витрати або ризик, тим більша 

кількість учасників процесу прийняття рішення про покупку і тим активніше 

їх зусилля щодо збору інформації. Процес здійснення нової закупівлі стає 

актуальним напрямком розвитку і для постачальників. Вони не тільки 

намагаються знайти підхід найбільшої кількості осіб, які впливають на 

прийняття рішення, а й надають потенційному покупцеві інформаційну 

підтримку і допомогу в здійсненні вибору. Закупівля для нового завдання 

передбачає розроблення складної товарної специфікації, висококваліфіковані 

вимоги до постачальника і високі вимоги до процесу закупівлі такого товару. 

Для здійснення даної закупівлі необхідна значна кількість інформації, 

оскільки рівень невизначеності та ризику досить високий. У такій ситуації 

рішення про закупівлю є складним, тривалим, багатоетапним процесом. 

Перш ніж прийняти рішення, покупець спочатку збирає інформацію, 

детально вивчає її, аналізує та оцінює альтернативні пропозиції та 

постачальників. Усі рішення мають бути обґрунтованими.  

2. Звична купівля з деякими змінами, або модифікована закупівля. За 

такої ситуації підприємство-покупець навмисно змінює специфікацію 

замовлення, ціну, умови поставки або постачальника товару. Повторна 

змінена закупівля вимагає, як правило, участі в прийнятті рішення про неї 

більшої кількості людей, аніж ситуація звичайної повторної закупівлі. 

Постачальники, що увійшли до списку покупця, докладають максимум 

зусиль для того, щоб на крок випередити конкурентів і не втратити 

замовлення. Ті постачальники, які не увійшли в список, сприймають 
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ситуацію зміненої повторної закупівлі як можливість зробити кращу 

пропозицію й отримати нового покупця.  

3. Звична купівля без будь-яких змін, або пряма закупівля. У цій ситуації 

покупець просто робить повторне замовлення на основі попередньої 

закупівлі, не вносячи в нього ніяких змін. Ґрунтуючись на задоволеності від 

попередніх закупівель товару, покупець вибирає постачальника з наявного у 

нього списку. Постачальники, які увійшли у цей список, намагаються 

підтримувати рівень якості своїх товарів і послуг. Найчастіше вони 

пропонують використовувати автоматичну систему повторних замовлень, 

щоб агент із закупівель не витрачав час на їх переоформлення.  

Висновки. Підсумовуючи вищевикладений матеріал, слід зазначити, що 

саме від ефективно розробленої та впровадженої системи організації 

закупіель товару залежать в першу чергу загальноекономічні результати 

діяльності підприємства, зокрема: прибутковість, рентабельність, 

безперебійність роботи, а також процес створення стратегічної 

довгострокової перспективи розвитку підприємства в майбутньому. Крім 

того, слід звернути увагу на той факт, що саме завдяки створенню 

раціональної системи закупіель можливим є забезпечення в повному обсязі 

необхідними товарами споживчого попиту та здійснення впливу на 

підприємств-виробників.   
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТА 

ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

У статті проаналізовано основні показники роздрібної торгівлі в Україні та 

Запорізькій області, встановлено, що останніми роками відбувається 

зниження обсягу роздрібного товарообороту та зменшення кількості 

об’єктів роздрібної торгівлі. Зазначено, що розвиток роздрібної торгівлі є 

складним і динамічним процесом, який відбувається під впливом низки 

факторів: економічних, політичних, соціальних. Доведено, що одним із 

шляхів забезпечення конкурентних переваг торговельного підприємства є 

диверсифікація його діяльності.  

Ключові слова: диверсифікація, торговельне підприємство, стратегія, 

конкурентні переваги, розвиток, торгівля, мотив, ризик. 

Постановка проблеми. Сучасний розвиток торговельного 

підприємництва в Україні відбувається у динамічному зовнішньому 

середовищі. Сьогодні суб’єкти підприємництва вимушені діяти в умовах 

нестабільності та кризових явищ в економіці, зростаючої конкуренції, 

невизначеності та ризику, і тому важливим стає не просто реагувати на 

виникаючі проблеми та пристосовуватися до мінливих умов середовища, але 
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й передбачати можливості та загрози, що можуть виникнути у майбутньому 

для підприємства, та вживати превентивні заходи в процесі досягнення 

поставлених цілей.  

Успішно функціонувати як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках 

можуть тільки ті компанії, які застосовують стратегію міжнародної 

диверсифікації як технологію досягнення успіху в економічній діяльності, а 

також активно впроваджують у свою міжнародну практику маркетингові 

прийоми, інструменти, стратегії, адекватні змінам маркетингового 

середовища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Загальнонаукові аспекти 

розвитку торговельних підприємств розглядали у своїх працях такі 

економісти, як В. Апопій, Н. Голошубова, Л. Дідківська, А. Мазаракі, Т. 

Футало та ін. Диверсифікація як напрям стратегічного розвитку та посилення 

конкурентних переваг підприємства є темою великої кількості досліджень. 

До активного наукового вживання даний термін ввели такі закордонні 

науковці, як І. Ансофф і М. Портер.  Окремі питання спрямованості та 

різновиду диверсифікаційних процесів вивчають Г.  Немченко, А. Стріклен, 

А. Томпсон та О. Віханський. Необхідно також виділити наукові роботи М. 

Паськ’є, який досліджував питання ефективності диверсифікаційної стратегії 

підприємства, та дослідження Р. Лемана, який вивчає диверсифікаційні 

процеси та їх значення. 

Мета статті. Основною метою статті є розгляд диверсифікації як основи 

ефективного використання стратегічного потенціалу підприємства, а також 

узагальнення теоретичних положень диверсифікації діяльності торговельних 

підприємств та визначення її позитивної ролі у посиленні конкурентних 

переваг та забезпеченні конкурентоспроможності суб’єктів підприємницької 

діяльності в галузі торгівлі. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  В ринковій економіці 

торгівля є найбільш розповсюдженою сферою підприємницької діяльності та 

сферою застосування праці. Вона активно впливає на розвиток економіки та 
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сприяє задоволенню попиту населення на товари і послуги, поліпшенню 

якості життя населення. Основною ланкою сфери торгівлі є торговельні 

підприємства, які є самостійними господарюючими суб’єктами 

підприємницької діяльності, що створюються для закупівлі, реалізації, 

зберігання товарів та надання додаткових супутніх послуг заради 

задоволення потреб ринку та отримання прибутку від своєї діяльності.  

Стратегічний потенціал – економічні можливості організації, які можуть 

бути використані для досягнення стратегічних цілей. Його здебільшого 

розглядають як систему взаємопов’язаних елементів, які виконують різні 

функції для забезпечення реалізації сформованої стратегії. 

Стратегія диверсифікації спрямована на підвищення ефективності 

використання ресурсів підприємства та використання всіх можливостей 

підприємства. Підприємства використовують стратегію диверсифікації 

керуючись певними чинниками, а саме: 

 – збереження виробничого потенціалу виробника; 

 – підвищення рівня ефективності використання всіх виробничих 

потужностей підприємства;  

– пошук найбільш ефективних способів використання матеріальних 

ресурсів;  

– впровадження нових наукових досягнень та способів виробництва; 

 – перенакопичення капіталу в наявних галузях виробництва; 

 – пошук нових напрямів капіталовкладень; – пошук нових та 

розширення наявних ринків збуту підприємства;  

– розподіл ризиків між різними напрямами діяльності;  

– збереження висококваліфікованих кадрів у межах підприємства; 

 – створення робочих місць; – реалізація інноваційної політики 

підприємства  [1]. 

Погоджуємося з думкою Кавун О.О. [2], який зазначає, що розвиток 

роздрібної торгівлі в Україні є складним і динамічним процесом, який 

відбувається в умовах трансформаційних змін національної економіки під 
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впливом низки факторів політичного, економічного, соціального та 

правового характеру. Мінливість цих факторів спричиняє зміни в ринковому 

середовищі функціонування торговельних підприємств, вимагаючи пошуку 

адекватних підходів до управління ними та формування їхніх стратегічних 

конкурентних переваг. Одним із шляхів досягнення конкурентних переваг 

для торговельних підприємств є диверсифікація їх діяльності. Аналізуючи 

роздрібні торговельні мережі, можна відмітити широке здійснення 

диверсифікації, яка пов’язана із стратегією діяльності торговельного 

підприємства, що прагне досягнути запланованих цілей в конкурентній 

боротьбі та розподілити ризик. Це в свою чергу дозволить стабілізувати 

фінансовий стан торговельного підприємства протягом певного періоду часу. 

Для того, щоб розглянути позитивний вплив диверсифікації на 

результати діяльності торговельних підприємницьких структур, необхідно 

визначити економічну сутність даного поняття. Диверсифікація має різні 

трактування, які відображені на рис. 1 

 

Рисунок 1.  Визначення диверсифікації діяльності підприємства  [3]. 
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Виходячи з наведених визначень, можна надати наступне визначення 

поняття «диверсифікація діяльності торговельного підприємства»: процес 

розширення та оновлення різних видів діяльності, як пов’язаних, так і не 

пов’язаних між собою, на основі комплексного використання потенціалу та 

компетенцій, що дозволяє досягти конкурентних переваг у бізнес-

середовищі, розподілити ризики у підприємницькій діяльності, підвищити 

ефективність функціонування та забезпечити соціально-економічний 

розвиток торговельного підприємства. 

У якості основи методологічного забезпечення впровадження стратегії 

диверсифікації можна використовувати наступні інструменти стратегічного 

аналізу: матрицю БКГ (BCG); матрицю GE/McKinsey: матрицю ADL/LC; 

матрицю Shell/DPM; матрицю конкурентної переваги (модифіковану 

матрицю БКГ); матрицю конкурентоспроможності-ключових компетенцій. 

Ці інструменти стратегічного менеджменту можна розділити на кількісні 

та якісні. До перших відноситься матриці BCG, GE/McKinsey та Shell/DPM. 

Якісними методами є матриці ADL/LC, конкурентної переваги, 

конкурентоспроможності-ключових компетенцій. Поза залежністю від 

характеру методу аналізу (кількісного або якісного), усі ці матричні 

інструменти стратегічного менеджменту дають змогу визначити найбільш 

ефективний напрямок диверсифікації, тобто найбільш привабливі з ринкової 

точки зору сфери діяльності організації, а також найбільш вдалий момент 

проведення диверсифікації з точки зору максимізації реального резерву 

ресурсів, що може бути використаний на початковому етапі диверсифікації  

[2]. Відмінності у результатах, що дають кількісні та якісні методи 

стратегічного аналізу полягають у тому, що перші спроможні надати 

інформацію про часові рамки до яких треба прив’язувати впровадження 

стратегічних рішень щодо виходу у нові сфери діяльності, у той час, як другі 

дають лише загальне уявлення про перелік підрозділів диверсифікованої 

компанії, що у принципі спроможні надати ресурси для підвищення стійкості 

за рахунок виходу у привабливі сфери діяльності. 
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На рисунку 2 подано напрями диверсифікації діяльності торговельних 

підприємств та їх взаємозв’язок. 

 

 

Рисунок 2.  Напрями диверсифікації діяльності торговельних 

підприємств та їх взаємозв’язок 

На думку Ковінько О.М. [1], диверсифікація передбачає систему заходів, 

які спрямовані на розширення та оновлення діяльності торговельного 

підприємства, та як багатокомпонентне явище охоплює ряд напрямів, які 

відображені на рис.2: технологію торгівлі; організацію торгівлі; 

комбінування торговельної діяльності з іншими видами діяльності. В 

остаточному результаті всі наведені напрями спричиняють диверсифікацію 

культури та рівня обслуговування. 

Слід розуміти, що диверсифікація діяльності є складним і 

багатоаспектним процесом: з одного боку, сама по собі диверсифікація – це 
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підхід до зниження ризиків у діяльності для забезпечення необхідного рівня 

економічної ефективності; з іншого – реалізація диверсифікації несе у собі 

нові потенційні ризики, які можуть вплинути на загальну економічну 

ефективність. Тому необхідно чітко розуміти, які ризики можуть бути 

зменшені за рахунок диверсифікації і які ризики виникнуть внаслідок вибору 

даної стратегії розвитку. 

Висновки. Таким чином критеріями вибору та успішного застосування 

стратегії диверсифікації є: привабливість галузі з точки зору рентабельності і 

можливості розвитку; стабільний фінансовий стан та місце даного 

підприємства в галузі на момент диверсифікації; асоціативні зв’язки між 

профілем підприємства та потребами галузі, куди диверсифікує свою 

діяльність підприємство; створення замкнутих виробничих циклів; 

оперативне та адекватне реагування на зміну смаків і переваг споживачів 

тощо. Загрозами диверсифікації виступають: невизначеність, необ’єктивність 

оцінки власної компетентності та особливостей нового ринку; ускладнення 

управління підрозділами великих диверсифікованих підприємств; 

загострення проблеми пошуку джерел фінансування; невизначеність часу 
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Актуальні проблеми забезпечення прав та свобод людини 

У статті розглядаються актуальні питання вироблення державної 

політики у сфері забезпечення прав і свобод людини, принцип рівноправ'я, 

попередження расизму та ксенофобії, забезпечення прав і свобод людей з 

інвалідністю в поліцейській діяльності. Зосереджено увагу на принципах 

правової держави і державно-політичних аспектах прав і свобод людини. 

Ключові слова: права і свободи людини, правова держава, державно-

політичні аспекти прав і свобод людини, рівноправ’я, разизм, ксенофобія. 

В сучасних умовах перед людством вже не стоїть колись гостра  дилема 

– «держава для людини» чи «людина для держави». Цивілізований світ 

зробив свій вибір: головним призначенням будь-якого демократичної, 

соціальної, правової держави є створення належних умов для економічного, 

соціального і культурного розвитку суспільства, з метою забезпечення прав, 

свобод і законних інтересів людини. Така держава зобов’язана забезпечувати 

працездатним мешканцям країни можливості і умови плідно працювати, 

примножувати матеріальні та духовні багатства, а тим, які потребують 

піклування – сприяти у своєчасному його наданні в повному обсязі. 

Права людини в сучасному світі – це не просто актуальна тема для 

дискусій, це проблема, вирішення якої стоїть у центрі практичної діяльності 

міжнародного співтовариства. Людство, що пройшло крізь дві світові війни, 

безліч кривавих локальних конфліктів, пережило жорстокі диктатури, дійшло 

висновку, що не може бути миру і злагоди між державами, не може існувати 

організованого та цивілізованого життя суспільств без поваги до людини, її 
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прав, свобод і законних інтересів. Людина, особа, громадянин – є 

найважливішою цінністю кожної держави. Лише за такої умови можливий її 

подальший розвиток й процвітання в сучасному світі. 

Основною метою даної статті є дослідження найважливіших питань з 

дотримання прав і свобод людини в сучасній державі,  та провадження 

державної політики із забезпечення охорони даних прав, які є невід’ємною 

часткою правової держави. 

Ми живемо у складну та надзвичайно насичену історичними подіями 

добу переходу від несвободи, гніту, безправ’я до утвердження прав людини, 

поваги до гідності особистості, усвідомлення того, що людина сама 

відповідає за себе, за своє сьогодення і майбутнє. 

Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 р. 

прийняла і проголосила Загальну декларацію прав людини «як завдання, до 

виконання якого повинні прагнути всі народи і всі держави для того, щоб 

кожна людина і кожний орган суспільства, постійно маючи на увазі цю 

Декларацію, прагнули шляхом просвітництва і освіти сприяти поважанню 

цих прав і свобод, забезпеченню шляхом національних і міжнародних 

прогресивних заходів загального і ефективного визнання та здійснення їх як 

серед народів держав-членів Організації, так і серед народів тих територій, 

які знаходяться під їх юрисдикцією» [1]. 

Підготовка цього документу була першим досвідом колективної 

розробки універсального документу з прав людини. Його прийняття стало 

першим випадком в історії сучасної цивілізації, коли організоване 

співтовариство націй прийняло спільну офіційну заяву про права і основні 

свободи людини. Цей документ, який спирається на авторитетну думку 

провідної міжнародної організації, став першим джерелом наснаги, 

спрямованості та підтримки для мільйонів людей – чоловіків і жінок у всьому 

світі. Саме тому, в цей день щорічно відзначається День прав людини. 

Конституції України ст. 3 встановлює, що «людина, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 
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соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст 

і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за 

свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов'язком держави». В цілому, характеризуючи Конституцію 

України як основний документ з прав людини в системі національного права, 

варто відмітити, що він увібрав у себе фундаментальні положення 

Міжнародного білю про права людини, зокрема, щодо верховенства прав 

людини, рівності і непорушності її прав, права людини на життя, свободу і 

особисту недоторканість тощо. За оцінкою багатьох закордонних і 

вітчизняних експертів у галузі права, положення Конституції України 

повною мірою відповідають принципам викладеним у Загальній декларації 

прав людини. 

Чимало Українських законів, особливо прийнятих в останні роки, 

включають норми, складені за зразком положень, викладених у Загальній 

декларації прав людини, Міжнародному пакті про економічні, соціальні і 

культурні права, Міжнародному пакті про громадянські і політичні права та 

Факультативному протоколі до нього. 

Яскравим прикладом такого підходу до виписування норм права є Закон 

України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015. Зокрема, ст. 1 цього 

закону визначає, що Національна поліція України – це центральний орган 

виконавчої влади, який служить суспільству, шляхом забезпечення охорони 

прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і 

порядку. А в ст. 6 Закону України «Про Національну поліцію» робиться 

наголос на тому, що Національна «поліція у своїй діяльності керується 

принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та 

свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави» [2]. Принцип верховенства права 

застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. 

У зв’язку з цим варто відмітити, що у структурі Національної поліції 

України, відповідно до п. 10 ст. 22 Закону України «Про Національну 



201 
 

поліцію», було створено і активно діє Управління забезпечення прав людини. 

Працівниками цього Управлінням за період з вересня до кінця листопада 

2016 року, з метою нагляду за діяльністю поліцейських у сфері забезпечення 

прав і свобод людини, здійснено перевірки понад 34 ізоляторів тимчасового 

тримання та 85 відділків поліції в областях країни та м. Києві. 

Таким чином, сучасні права і свободи людини невід’ємні від суспільних 

відносин, що відбуваються в державі. Саме вони визначають спосіб буття 

особи. Права людини є наднормативною формою взаємодії осіб, 

упорядкування їх поведінки та координації діяльності, вони ж є також 

засобом подолання протиріч і конфліктів. Права людини забезпечують 

нормативне закріплення умов життєдіяльності осіб, що об’єктивно необхідні 

для нормального функціонування суспільства й держави. Права людини 

встановлюють міру свободи, що, з одного боку, забезпечує реалізацію 

суб’єктивних інтересів, а, з іншого – не порушує можливостей, наданих 

іншим суб’єктам суспільних відносин. А регулятором цих відносин виступає 

держава, яка бере на себе обов’язок належним чином забезпечувати 

реалізацію, охорону і захист прав і свобод людини [3]. 

Права і свободи людини є загальними, невід'ємними і неподільними. 

Вони гарантуються кожному незалежно від національної приналежності, 

релігії, статі, віку, здібностей та інших ознак, що персоніфікують індивіда. 

Права людини притаманні їй від народження і без них вона не може існувати 

як особистість. Саме чітке дотримання в суспільстві та державі прав і свобод 

людини надають змогу останній повною мірою розвивати і використовувати 

такі характерні для неї якості, як розум, талант, свідомість і задовольняти 

духовні та матеріальні потреби. Сучасне розуміння прав людини ґрунтуються 

на зростаючому прагненні людства до такого життя, в якому дане від 

народження почуття гідності й усвідомлення цінності людської особистості 

користуватимуться в суспільстві та державі повагою та захистом. 

Однією з форм нерівноправ'я та нетерпимості є ксенофобія. Ксенофобія 

(від грец. ксенон – чужинець, незнайомець, та фобос – страх) – патологічно 



202 
 

нав'язливий страх стосовно чужинців чи чогось незнайомого, чужорідного, 

іноземного або нездоланий страх перед іноземцями, що межує з ненавистю 

до них. Вона є упередженням, яке пов’язується з помилковим сприйняттям 

того, що люди з інших груп, культур, країн або ті, які говорять іншими 

мовами, є загрозою [4].  

Слід зазначити, що кожного року тисячі людей в Україні стають 

жертвами проявів ксенофобії. Людям погрожують, їх ображають або на них 

нападають внаслідок їхньої начебто приналежності до групи, що має певні 

ознаки, зокрема «расові», мовні, релігійні чи будь-які інші. Оскверняються 

кладовища, релігійні споруди та пам’ятники, оскільки їх асоціюють з тією чи 

іншою групою чи групами. Зазвичай прийнято пов’язувати ксенофобію з 

діяльністю нетолерантних націоналістичних або екстремістських організацій 

та груп. Дійсно, їх діяльність викликає резонанс у ЗМІ та обурення 

громадськості, але, на жаль, набагато частіше люди стикаються із расизмом 

та ксенофобією з боку звичайних державних службовців та пересічного 

населення, і саме це сьогодні є найбільш небезпечним як для держави, так і 

для громадянського суспільства.  

Останнім часом прозвучали заяви представників міжнародних 

організацій, дипломатичного корпусу, громадських об’єднань зі 

звинуваченнями української влади у неспроможності або небажанні 

поборювати расизм як явище. Отже, подальше ігнорування цього факту може 

призвести до застосування міжнародних санкцій проти України ззовні та 

розростанням організованих злочинних структур в середині країни. А 

враховуючи те, що сучасний етап розвитку українського суспільства 

характеризується курсом на створення правової, соціально орієнтованої 

держави, який передбачає вирішення економічних і соціальних проблем, 

розширення прав та свобод громадян, перед державою встає нагальна 

потреба в пошуку найбільш ефективних шляхів подолання такого ганебного 

явища, як ксенофобія. 
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Розслідування злочинів, що вчиняються на ґрунті нетерпимості має 

низку особливостей, які відрізняють організацію розслідування даної 

категорії злочинів від інших злочинів проти життя та здоров’я, проти 

громадського порядку та у сфері захисту прав і свобод громадян, які 

необхідно враховувати слідчим у своїй діяльності.  

Основні недоліки у розслідуванні злочинів, вчинених на ґрунті 

нетерпимості, аналіз публікацій з зазначеної тематики та слідчо-судової 

практики свідчить про наявність низки недоліків у діяльності органів 

досудового розслідування при розслідування кримінальних справ про 

злочини, що вчиняються з мотивів нетерпимості.  

По-перше, це висока латентність таких злочинів, яка посилювалася 

зневажливим ставленням органів внутрішніх справ до цих правопорушень, 

небажанням побачити їхню расистську чи дискримінаційну природу.  

По-друге, це небажання потерпілих звертатись за допомогою до поліції, 

оскільки вони не вірять в ефективні дії правоохоронців щодо розслідування 

таких злочинів. Причиною не звернення до правоохоронних органів із 

заявами про факти насильства щодо іноземних громадян чи осіб без 

громадянства є й те, що деякі з них перебувають у країні нелегально, не 

знають своїх законних прав, а до того ж, і не володіють мовою на рівні який 

би дозволяв викласти їх скарги, а поліція не має адекватних можливостей для 

перекладу.  

По-третє, якщо жертви зважуються звернутись до поліції, напади на 

ґрунті нетерпимості кваліфікуються у більшості випадків як хуліганство чи 

простий злочин проти життя і здоров’я людини, без врахування таких 

кваліфікуючих ознак щодо мотиву злочину. Це пов’язане з тим, що при 

розслідуванні даної категорії злочинів, найбільша кількість помилок 

допускається при дослідженні суб’єктивної сторони злочину, особливо 

мотиву вчинення злочину, що власне і відрізняє дану категорію злочинів від 

інших.  
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По-четверте, дані злочини мають складний механізм вчинення, що 

обумовлює складний механізм доказування, особливо доказування мотиву 

злочину і відсутність необхідного і достатнього криміналістичного 

забезпечення розслідування таких злочинів.  

По-п’яте доволі рідкісний характер спеціальних знань, які необхідні для 

розслідування та доказування, а також недостатнє експертне забезпечення 

розслідування таких злочинів, відсутність офіційно апробованих та 

устаткованих судових експертиз дослідження «мови ненависті».  

При розслідуванні даної категорії злочинів необхідно пам’ятати про 

зазначені недоліки та не допускати їх в діяльності слідчих та прокурорів. 

Слід також мати на увазі, що Європейський суд з прав людини у своїх 

декількох рішеннях визнавав держави винними у порушенні прав людини у 

випадках, коли при розслідуванні злочинів мотив нетерпимості не 

розглядався взагалі, хоча для цього були підстави та коли такий мотив 

досліджувався не достатньо ретельно. 

У зв’язку з відсутністю сьогодні окремого органу чи підрозділу у 

системі органів внутрішніх справ, який відповідав би за забезпечення 

протидії ксенофобії та расизму, а також відсутністю налагодженої співпраці з 

іншими державними органами, що мають повноваження у вказаній сфері, 

складається ситуація, що зумовлює можливість дискримінаційних 

зловживань та погіршення криміногенної ситуації в цілому. Розроблені за 

останні роки стратегічні документи, пов’язані з реформуванням поліції, 

сприятимуть заповненню прогалин у механізмі попередження ксенофобії та 

дотримання прав людини, зокрема, що стосуються взаємодії правоохоронних 

та інших органів державної влади у сфері протидії ксенофобії, а також 

проблеми профілактики ксенофобного поводження, у тому числі серед самих 

правоохоронців, для чого необхідно: розробляти навчальні програми і 

посібники з протидії ксенофобії та проводити інтерактивні просвітні заняття 

для працівників поліції та курсантів правоохоронних вищих навчальних 

закладів; висвітлювати процес боротьби з ксенофобією, зокрема – 
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створювати інформаційні повідомлення в Інтернеті та у пресі; відкривати 

сторінки у соціальних мережах; проводити виступи на спеціалізованих 

конференціях та круглих столах за участю працівників поліції тощо.  

Підвищення рівня толерантності, запобігання проявам дискримінації, 

ксенофобії в Україні також потребує проведення скоординованих заходів 

органів державної влади, громадянського суспільства, політиків та експертів. 

Таким чином, для забезпечення реалізації і захисту прав людини 

необхідно мати не тільки налагоджену правову систему, але й належним 

чином організовану роботу державних органів, посадових осіб, громадських 

організацій тощо, спрямовану на поновлення порушених прав, 

вдосконалення правової бази, механізму правової реалізації конституційних 

прав і свобод людини і громадянина, законодавство України досить чітко 

визначає систему органів та посадових осіб різних рівнів. 

Крім того, захист прав людини є одним із головних завдань міжнародної 

спільноти, тому в цій галузі існує велика кількість декларацій, конвенцій, 

хартій, у різний час створених і визначених світовим співтовариством.  

Хоча Україна поки що далека від ідеалу країни, яка забезпечує всі права 

своїх громадян, однак є велике прагнення з боку державних інституцій 

зробити так, аби громадянське суспільство було захищене від тотального 

порушення прав людини, як всередині своєї країни, так і за її межами. 
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАТИВНОЮ ПОЛІТИКОЮ 

ПІДПРИЄМСТВА  

У статті розглянуті проблеми управління комунікаціями підприємства, а 

також визначено перспективи їх вирішення. Обґрунтовано, що в сучасних 

умовах нестабільного зовнішнього середовища комунікації між людьми та 

організаціями перетворюються на стратегічний ресурс управління, 

необхідний для забезпечення ефективності і створення умов нового якісного 

зростання підприємств. інноваційні заходи щодо вдосконалення 

комунікаційних процесів на підприємстві.  

Ключові слова: комунікативна політика, комунікація, канали комунікації, 

функції комунікації, процес комунікативної політики 

Нестабільний економічний стан, в якому сьогодні знаходиться більшість 

підприємств, особливо гостро поставив проблему вдосконалення управління 

комунікаціями підприємства, оскільки ефективні комунікації на практиці є 

необхідною умовою досягнення цілей, що стоять перед підприємством. Часто 

внаслідок недосконалої системи комунікацій суттєво знижується 

ефективність управління та діяльності підприємства. Наразі це питання є 

дуже актуальним, оскільки впливає на перспективи виходу підприємства з 

кризи. В той же час, комунікації являють собою одне з дискусійних питань в 

сфері менеджменту, стосовно якого ясності в розумінні поки не досягнуто. В 

науковій літературі проблеми комунікації здебільшого досліджувались в 

контексті теорії, історії, психології та соціології. Використання комунікацій 

як інструмента впливу на внутрішнє та зовнішнє середовища підприємства є 
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одним із засобів удосконалення механізмів управління підприємством, які 

забезпечують його ефективне функціонування в умовах ринкової економіки. 

Проте сприйняття комунікаційної політики як допоміжної діяльності, 

ототожнення її лише з просуванням продукції, відособлене застосування 

комунікаційних інструментів і т. д. призводять до зниження сприйняття 

маркетингових комунікацій, ускладнення їхньої інтеграції в систему 

управління підприємством і, як наслідок, його неефективної діяльності. При 

цьому якість обміну інформацією всередині підприємства може прямо 

вплинути на формулювання цілей організації та ступінь їх реалізації. 

Відповідно без наявності єдиного підходу до управління комплексом 

комунікацій підприємства неможливе його ефективне функціонування в 

сучасних умовах ринку, які характеризуються високим рівнем конкуренції, 

швидкими темпами розвитку та швидкими змінами (подекуди 

кардинальними) його структури та факторів впливу. 

Вагомий внесок в дослідження комунікативної політики, та, зокрема, 

проблеми управління комунікативною політикою підприємства в сучасних 

умовах, зробили такі вітчизняні та зарубіжні науковці й фахівці, як Р. 

Джозлін, Ф. Котлер, П. Роуз, С. Гаркавенко, О. Бабчинська., Л. Балабанова, 

П. Мацкевич, О. Громова, В. Шепель, М. Ковальов та інші, проте питання 

щодо ефективних методів управління комунікативною  політикою 

потребують подальшого, глибшого дослідження.  

Сучасні умови функціонування компаній призвели до кардинальної 

зміни парадигми 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. 

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 
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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]. 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 керівника, теоретичних знань і здібностей, які можуть 

допомогти йому знайти більш ефективні методи комунікації, оволодіти 

вмінням раціонально організувати процес передавання, засвоєння та 
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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]. Сучасні економічні умови вимагають нових підходів не тільки 

в управлінні інноваційними комунікаціями, але й у формуванні нових 

підходів до комунікаційного забезпечення інноваційної діяльності 

підприємств. Ефективна система управління інноваційними комунікаціями 

підприємства сприяє, з однієї сторони, підвищенню продуктивності праці, а з 

іншої – досягненню задоволеності в груповій взаємодії.  

Обмін інформацією має низку етапів: поява ідеї; кодування і вибір 

каналу передачі інформації; передача інформації; декодування; зворотний 

зв'язок. Паралельно обираються канали (один або декілька) для передачі 

повідомлення, що відповідає типу символів, використаних для кодування. 

Найчастіше такими каналами є передача за допомогою мови, письмових 

матеріалів, електронних засобів зв'язку; передача інформації при цьому 

відправник, використовуючи вибраний канал, забезпечує доставку 

повідомлення одержувачу. Часто абсолютно неправомірно зміст усього 

комунікаційного процесу зводять до цього переміщення; – декодування 

інформації - полягає в тому, що символи, використані відправником, 

переводяться в уявну форму.  

При цьому важливо, щоб символи мали для одержувача таке ж саме 

значення, що і для відправника, тоді сенс повідомлення буде правильно 

зрозумілий. Відповідно виділяють три аспекти комунікацій [2]: 

 – технічний аспект зв'язують з процесами передачі інформації від однієї 

точки, устаткування або особи іншій по відповідних каналах; 

– семантичний аспект відображує передачу і прийом інформації, 

включаючи її розуміння одержувачем;  
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– прагматичний аспект враховує вплив прийнятої інформації на 

поведінку одержувачів і ефективність використання цієї інформації. 

 Всі комунікації підприємства можна поділити на дві великі групи: 

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

управління і підрозділами). До першої групи належать комунікації, які 

представляють собою інформаційну взаємодію підприємства із зовнішнім 

середовищем – засобами масової інформації, споживачами, 

постачальниками, іншими контрагентами, органами державного 

регулювання, політичними та іншими групами. При цьому використовуються 

різні форми: для реалізації товару використовуються програми маркетингу і 

реклами; для дотримання норм державного регулювання необхідне письмове 

оформлення документів; вивчення ринку ведеться за допомогою спеціальних 

організацій тощо. 

Комунікації, що виникають всередині підприємства у вигляді 

повідомлень, обговорень, телефонних переговорів тощо, як правило, є 

реакцією на вплив зовнішнього середовища, тобто вторинними. До цієї групи 

належать комунікації між різними підрозділами, між керівниками та 

підлеглими, в межах підрозділу, а також міжрівневі та неформальні 

комунікації. Як вже зазначалось, комунікації можуть відбуватися різними 

методами – письмово, усно, за допомогою невербальних сигналів, в тому 

числі жестів, міміки, положення тіла, та за допомогою різних каналів усно, 

письмово, через електронні засоби. Кожен із методів та каналів має свої 

переваги і недоліки, що і обумовлює сфери їх використання.  

Різке ускладнення системи виробництва та збуту, стрімкий розвиток 

інформаційно- комп’ютерних технологій вимагають переходу до нових 

технологій управління і в першу чергу – до нових комунікаційних методів та 

каналів. 

 Отже, управлінська діяльність будь-якої організації чи підприємства 

пов'язана з необхідністю постійної координації діяльності структурних 

підрозділів і окремих її членів для досягнення загальних цілей. Дана 
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координація може здійснюватися за допомогою різноманітних форм, і 

зокрема в процесі комунікації за допомогою різноманітних контактів членів 

організації. Процеси комунікацій, їх планування і здійснення пов'язані з 

такими поняттями, як інформація, інструменти комунікацій, учасники 

процесу комунікацій і т.п. Інформація є одним із значущих інструментів 

управління в розпорядженні керівника. Використовуючи і передаючи 

різноманітні дані, а також отримуючи назад інформацію, керівник 

організовує, керує і мотивує підлеглих. 

Таким, чином сучасні підприємства здійснюють діяльність в умовах 

динамічно мінливого навколишнього середовища, що визначає необхідність 

постійно пристосовуватися до нових умов ринку, саме тому особливої 

важливості набуває розвиток комунікаційних систем, а так само виділення з 

управлінських функцій з окремим напрямом управління комунікаціями 

організації, або комунікаційного менеджменту. Одним з важливих питань в 

системі менеджменту підприємства є організація управління 

комунікаційними процесами, які передбачають цілеспрямоване ефективне 

управління потоками інформації, що розповсюджуються за допомогою 

відповідних інструментів передачі інформації, з урахуванням цілей і завдань 

підприємства. Розуміння важливості організації і управління 

комунікаційними процесами в практиці вітчизняних підприємств може 

сприяти суттєвому підвищенню ефективності їх діяльності, підвищенню їх 

пристосованості до зовнішніх дій. 
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ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ПОСЛУГ 

У статті розглянуто поняття маркетингової стратегії розвитку. 

Досліджено фактори, які впливають на формування стратегії. Наведено 

основні класифікації маркетингових стратегій. Проаналізовано методи 

оцінки вибору маркетингової стратегії розвитку. 

Ключові слова: маркетингові стратегії, методи оцінки, стратегія 

розвитку, фактори вибору, стратегічний маркетинг. 

Сучасний стан вітчизняної економіки характеризується значним 

дисбалансом, пов’язаним із процесом  глобалізації. Посилення конкуренції на 

ринку забезпечує більш швидкий розвиток бізнес-середовища, а також 

модернізацію та удосконалення технологій і бізнес-процесів. У даному 

контексті перед підприємствами сфери послуг постає проблема вибору 

оптимального набору інструментів конкурентної боротьби в 

довгостроковому періоді, серед яких одним із найбільш дієвих є формування 

маркетингової стратегії. 

Теоретико-методологічні основи формування маркетингових стратегій 

закладені у працях таких відомих науковців як зі світовим ім’ям – І. 

Ансоффа, Ф. Котлера, М. Портера, Ж. Ж. Ламбена, Г. Асселя та ін., так і 

вітчизняних – І. Решетнікової, С. Гаркавенко, Л. Балабанової, О. Мазур та 

інших фахівців. 
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Ж. Ж. Ламбен один із основоположників стратегічного маркетингу 

розглядає поняття маркетингової стратегії не лише як стадію маркетингового 

процесу, але й концептуальну основу всієї маркетингової діяльності. Він 

зазначає, що «стратегічний маркетинг – це, насамперед, аналіз потреб 

фізичних осіб і організацій. З точки зору маркетингу покупець не стільки має 

потребу в товарі, скільки бажає вирішення проблеми, яке безпосередньо 

може забезпечити товар» [4]. 

На думку Е.Дж. Нолан маркетингові стратегії – це визначення того «… 

як необхідно використовувати структуру маркетингу, щоб залучити і 

задовільнити цільові ринки та досягти цілей організації» [6]. 

Ф. Котлер відзначає, що «маркетингова стратегія – це логічна схема 

маркетингових заходів, за допомогою якої компанія сподівається виконати 

свої маркетингові задачі» [3]. 

Світові та вітчизняні науковці й дослідники не дійшли єдності у 

трактуванні поняття «маркетингові стратегії», розподіляючи визначення на 

основні напрями, які мають істотні недоліки. Зокрема І. Ансофф, О, Мазур, 

С. Гаркавенко тлумачать маркетингову стратегію як план дій, що не досить 

доречно, тому що маркетингова стратегія може й не являти собою детальний 

план чи програму, а може визначати лише окремий сегмент або напрям дій.  

Е. Дихтль та П. Дойль розглядають даний термін як засіб досягнення 

маркетингових цілей, що є надто узагальнено, оскільки не розглядає сутності 

й відмінностей саме маркетингової стратегії. Г. Ассель, Д. Хассі та Ф. Котлер 

акцентують увагу на тому, що маркетингова стратегія – це  маркетингові 

заходи як засіб впливу на споживача, залишаючи поза увагою конкурентів 

підприємства. 

На нашу думку, найбільш узагальнено поняття «маркетингові стратегії» 

трактує Є. Голубков, який визначає маркетингову стратегію як «головний 

напрямок маркетингової діяльності завдяки якому, стратегічні господарські 

підрозділи організації прагнуть досягти своїх маркетингових цілей [1].   
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Розробляючи стратегію, компанії прагнуть знайти і втілити спосіб 

вигідно і тривалий час конкурувати в своїй галузі. Універсальної стратегії не 

існує; лише стратегія, що узгоджена з умовами конкретної галузі, досвідом та 

капіталом, яким володіє конкретна фірма, може принести успіх [8]. 

На вибір маркетингової стратегії підприємства впливає група факторів, 

які дозволяють обрати стратегію таким чином, щоб підприємство було 

конкурентоздатним на ринку та отримувало прибутки в результаті своєї 

діяльності. До даних факторів можна віднести наступні [9] : 

 місія, цілі та завдання підприємства; 

 управлінські, матеріальні та фінансові ресурси; 

 стан конкурентного середовища; 

 ринкова кон’юнктура; 

 тенденції розвитку зовнішнього маркетингового середовища. 

Аналізуючи наведені фактори, підприємство сфери послуг розробляє 

стратегію, яка складається з продуманих цілеспрямованих дій і реакцій на 

непередбачуваний розвиток подій. Підприємство визначає свої довгострокові 

дії по відношенню до ринку, товарного асортименту, ціноутворення, 

товароруху та просування послуги на ринок, розробляє маркетингові 

стратегії у відповідності до стану попиту, формує глобальні напрямки свого 

розвитку.  

У підприємства є певна свобода вибору стратегії. Будь-яка стратегія 

підприємства розробляється під певні цілі, саме різноманітність цілей 

визначає широку типологію стратегій. Відповідно маркетингові стратегії 

можна класифікувати залежно від багатьох ознак, основними з яких є: 

 терміну реалізації; 

 позиції, що фірма займає на ринку; 

 стадії життєвого циклу; 

 загальноекономічного стану; 

 методу обрання цільового ринку; 
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 елементів комплексу маркетингу. 

Основоположник маркетингу Ф. Котлер виділяє стратегії розвитку 

залежно від позиції підприємства. Стратегія маркетингу, в даному випадку, 

обирається положенням підприємства на ринку, поділяючись на стратегії 

лідера, претендента, послідовника чи займаючи певну нішу [3]: 

1. Лідер (частка на ринку близького 40 %) відчуває себе впевнено. 

Лідеру ринку належить найбільша частка ринку певного товару чи послуги. 

Для захисту своєї частки ринку лідер використовує стратегії оборони та 

атаки. Щоб перетворитися на домінуючого лідера підприємство може 

розширювати ринок в цілому, збільшувати частку ринку або захищати її. 

2. Претендент на лідерство (частка на ринку близького 30 %). 

Підприємство агресивно атакує лідері та інших конкурентів. В рамках 

спеціальних стратегій претендент може використати наступні варіанти атак:  

 «фронтальна атака» – проводиться в багатьох напрямках (нових 

товарах і цінах, рекламі та збуту); 

 «оточення» – спроба атакувати всю або значну частину ринку; 

 «флангова атака» – це використання слабких місць конкурента. 

 «обхід» – перехід до виробництва нових товарів, освоєння нових 

ринків. 

3. Послідовник (частка 20 %) підприємство, яке намагається зберегти 

свою частку на ринку, використовуючи при цьому стратегії наслідувача, 

двійника, імітатора та пристосуванця. 

4. Мешканець ніші (частка 10 %) обслуговує невеликий сегмент ринку, в 

якому не зацікавлені великі підприємства. 

При виборі маркетингової стратегії розвитку підприємство сфери послуг 

обирає набір інструментів для стратегічного аналізу, до складу якого входять 

методи оцінки його діяльності.  

В. В. Пастухова при групуванні інструментів стратегічного аналізу 

поділяє перспективний аналіз на стратегічний та SWOT-аналіз. У 

стратегічному аналізі вона наводить наступні методи: порівнянь, матриця 
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БКГ, статистичні та дискрептивні методи, матриця McKinsey та ін. До 

методів SWOT-аналізу вона включає: PEST-аналіз, «дерево проблем», модель 

М. Портера, матрицю І. Ансоффа, контент-аналіз [7]. 

Іншої думки дотримується  М.Г. Саєнко, яка у складі інструментарію 

стратегічного аналізу виділяє стандартні методи (моделі); специфічні методи 

(метод розриву, модель життєвого циклу товару, модель «продукт-ринок», 

матричні методи); самостійний творчий аналіз, із використанням 

традиційних методів і прийомів (економіко- математичних, статистично-

економічних, абстрактно-логічних, розрахунково-конструктивних, 

монографічних) [8]. 

Незважаючи на велику кількість методів оцінки для вибору та 

формування стратегії розвитку, кожен з методів має свої переваги та 

недоліки. В табл. 1 наведено переваги та недоліки найбільш популярних 

методів оцінки маркетингових стратегій. 

Таблиця 1 – Переваги та недоліки основних методів оцінки стратегії 

розвитку [5] 

№ Назва методу Переваги Недоліки 

1 SWOT-аналіз  простота і можливість 

витрачати невеликі кошти на 

його проведення; гнучкість і 

наявність безлічі варіантів; 

можливість визначити 

конкурентні переваги 

підприємства та сформувати 

стратегічні пріоритети, 

періодично проводити 

діагностику ринку та ресурсів 

підприємства. 

неможливість врахування всіх 

сил і слабкостей, можливостей і 

загроз;  суб'єктивність вибору 

та ранжування факторів 

зовнішнього та внутрішнього 

середовища 

2 Матриця 

GE/McKinsey 

врахуванні найбільшої 

кількості значущих чинників 

внутрішнього та зовнішнього 

середовища фірми. 

 відсутність конкретних 

рекомендацій щодо поведінки 

на тому або іншому ринку;  

можливість суб'єктивної оцінки 

фірмою своєї позиції. 

3 Матриця БКГ можна визначити не тільки 

стратегічні позиції кожного 

перестає працювати при її 

застосуванні до таких галузей, 
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виду бізнесу організації, але і 

дати рекомендації щодо 

стратегічного балансу потоку 

готівки. 

де невисокий рівень 

конкуренції, або незначні 

обсяги виробництва;  

4 Матриця 

Ансоффа 

простота та наглядність 

представлення можливих 

стратегій 

одностороння орієнтація на 

зростання, облік всього двох 

чинників (товар - ринок) 

5 Модель М. 

Портера 

простота і наочність; 

придатність як для великих, 

так і для малих підприємств 

урахування лише двох 

факторів: рентабельність, 

частка ринку 

Методи, що наведені в табл. 1 забезпечують проведення аналізу та 

оцінки вибору маркетингової стратегії для підприємства сфери послуг, 

включають в себе аналіз внутрішніх можливостей підприємства та оцінку 

зовнішнього середовища. Після проведення аналізу на основі обраного 

методу відбувається процес формування маркетингової стратегії 

підприємства, або вибір вже існуючої та її адаптація до вимог підприємства 

сфери послуг. 

Таким чином, при формуванні стратегії розвитку на підприємстві сфери 

послуг потрібно враховувати його особливості. Так як послуги важко 

стандартизувати і оцінити до їх споживання, а деякі з них неможливо оцінити 

навіть після їх споживання, при виборі послуги клієнти керуються 

психологічними мотивами і деякими об'єктивними критеріями. При цьому 

споживачі оцінюють якість наданої послуги, порівнюючи очікуваний і 

отриманий результати. Правильно обрана стратегія розвитку дозволить 

підприємству бути конкурентоздатним на ринку послуг  та ефективно 

працювати, збільшуючи прибутковість. 

Список використаних джерел: 

1. Голубков Е. П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры: Учебно-

практическое пособие / Голубков Е. П.  – М.: Дело, 1995. – 192 с. 
2. Дорош О. І. Маркетингова стратегія у системі забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства / О.І. Дорош // Вісник Національного 



218 
 

університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика». – 2011. –  № 684. – 

С. 150-155. 

3. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, В. Вонг, Д. 

Сондерс. – М. : Вильямс, 2012. – 752 с. 
4. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / 

Ж. Ж. Ламбен. – СПб. : Наука, 1996. – 590 с. 

5. Майданик І.С. Розробка механізму формування та реалізації ресурсної 

стратегії у процесі стратегічного управління підприємством. 

[Електронний ресурс]  // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні 

питання науки і практики. – Режим доступу: http://irbis-

nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P2

1DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/efmapn

p_2015_3_9.pdf  
6. Николаева Т.И. Адаптация торговли к условиям рынка.  – 

Екатеринбург:  Издательство Урал.  Гос.  Экон.  Ун-та, 2005. – 168 с. 

7. Пастухова В. В. Стратегічне управління підприємством: філософія, 

політика, ефективність : монографія / В. В. Пастухова / Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т. – К., 2002. – 302 с. 
8. Саєнко М. Г. Стратегія підприємства. Підруч. – Тернопіль: Саєнко М. 

Г. / Економічна думка. – 2006. – 413 с. 

9. Щербина Т. В. Сучасні маркетингові стратегії в системі глобальних       

цінностей міжнародних фірм  [Електронний ресурс] /  Т. В. Щербина, Т.В. 

Федірко. – Режим  доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1933  

 

 

 

 

 

 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/efmapnp_2015_3_9.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/efmapnp_2015_3_9.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/efmapnp_2015_3_9.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/efmapnp_2015_3_9.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1933


219 
 

УДК 35:342.7 

Ліпковська К. А. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ІНДУСТРІЯ ДОЗВІЛЛЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН 

Дана стаття присвячена дослідженню оргaнізaції нaдaння рекреaційних 

послyг в європейських крaїнaх. Зокремa у статті розглянyто тa  

проaнaлізовaно особливості проведення рекреaційної діяльності як одного із 

комплексних видів життєдіяльності людини, спрямовaного нa оздоровлення і 

зaдоволення дyховних тa морaльних потреб y вільний від роботи чaс y 

містaх в зaрyбіжних крaїнaх. Тaкож сформовaно висновки нa основі 

проведеного дослідження. 

Ключові словa: рекреaція, дозвілля, кyльтyрнa індyстрія, дозвіллєвa 

прaктикa, дозвіллєва індустрія. 

Розвиток індустрії дозвілля та рекреації, беззаперечно, напряму 

залежить від рівня дозвіллєвого обслуговування.  Зa дaними зaрyбіжних 

стaтистиків  прибуток від індyстрія дозвілля в сyчaсномy світі становить 

більше 200 млрд. дол.  на рік. При чомy, щорокy ця сyмa зростaє нa 10-15 % і 

нaпрямy зaлежить від технологічних інновaцій, демогрaфічних змін, 

глобaлізaційних тa соціaльно-кyльтyрних процесів у світі.  

Індyстрія дозвілля y різних крaїнaх розвивалась нерівномірно та 

неодночaсно. Якщо в крaїнaх Зaхідної Європи тa СШA індyстрія дозвілля тa 

рекреaції бyрхливо розвивaється з 50-х років ХХ ст., то в крaїнaх Aзії тa 

Сходy індyстрія дозвілля тa відпочинкy лише починaє формyвaтися. 

 Вивчення зaкономірностей формування тa розвиткy індyстрії дозвілля й 

відпочинку в європейських крaїнaх неможливе без глибокого, об’єктивного 

aнaлізy світового досвідy. Проте весь склaдний і сyперечливий комплекс 

питaнь, пов'язaних із динaмічним розвитком дозвіллєвої сфери тa 

обґрyнтyвaнням передyмов, які сприяли цьомy розвиткові, зокремa, y 

вітчизняній кyльтyрології висвітлений недостaтньо й поверхнево.  В 



220 
 

більшості випадків це пояснюється тим, що довгий чaс дозвілля сприймaлося 

людьми як вторинне,тобто зaлишкове явище, повністю зaлежне від 

соціaльно-кyльтyрних й економічних yмов.  В прaцях бaгaтьох зaрyбіжних 

вчених розкривaється сyть тa природa дозвілля й рекреaції, принципи 

формyвaння рекреaційної тa дозвіллєвої індyстрії, взaємозв’язок комерційних 

і некомерційних дозвіллєвих послyг, що нaдaються нaселенню. До тaких 

вчених нaлежaть Дж. Бyллaро, Д. Гоббс, Л. Джеймсон, Дж. Дюмaзедьє., К. 

Едінгтон,   Дж. Келлі тa ін.   

Метою стaтті є виявлення, обґрyнтyвaння передyмов і дослідження  

розвиткy індyстрії дозвілля європейських крaїн. 

Серед основних передyмов розвиткy індyстрії дозвілля крaїн Європи 

головне місце зaймaє зростaння обсягy вільного чaсy, що aктyaлізyвaло 

проблемy оргaнізaції кyльтyродоцільного дозвілля. Принципи її вирішення 

розроблено внaслідок yхвaлення «Конвенції про обмеження тривaлості 

робочого чaсy нa промислових підприємствaх до 8 годин нa день і 48 годин 

нa тиждень» (нaбyлa чинності 1921 р.) й зaкріплено в «Рекомендaціях щодо 

розширення можливостей використaння прaцівникaми вільного чaсy», 

прийнятих нa Генерaльній конференції Міжнaродної оргaнізaції прaці 1924 р. 

Мaючи нa меті «розширити можливості використaння дозвілля 

прaцівникaми», члени Міжнaродного бюро прaці зaпропонyвaли створення 

yмов людині використовyвaти вільний чaс y повномy обсязі згідно зі своїми 

індивідyaльними yподобaннями, фізичними, розyмовими і дyховними 

здібностями, ввaжaючи тaкий розвиток «великою цінністю з поглядy 

прогресy цивілізaції» [1, 68-70]. Рекомендyючи членaм оргaнізaції проводити 

ефективнy й aктивнy пропaгaндy з формyвaння громaдської дyмки щодо 

прaвильного використaння прaцівникaми свого вільного чaсy, 

нaголошyвaлося нa необхідності передбaчити «всі зaпобіжні зaходи, щоб 

yникнyти бyдь-якого зaзіхaння нa свободy тих», для кого признaчaються 

зaклaди оргaнізовaного дозвілля і відпочинкy [1, 71]. 
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У першій половині ХХ ст. зaкони про восьмигодинний робочий день 

бyли прийняті в Бельгії, Фрaнції, Ітaлії, Швейцaрії, Польщі тa інших крaїнaх. 

Щопрaвдa, їх зaпровaдження доволі чaсто сyпроводжyвaлося численними 

неyзгодженнями  й непослідовністю. У Фрaнції 1936 р. було введено 40-

годинний робочий тиждень, який містив 5 робочих днів і 2 вихідні. В 

післявоєнні роки тaкі зaкони нaбyли чинності, прaктично, в yсіх 

європейських крaїнaх і передбaчaли оплaчyвaнy відпyсткy (від двох тижнів) 

тa чaстковy зaйнятість. 

Нa сьогодні y розвинених крaїнaх стaндaртом ввaжaється 40-годинний 

робочий тиждень (y Фрaнції з 2002 р. – 35-годинний), для відстaлих крaїн – 

45-48 годинний. Річний робочий чaс y Європі – 1400–1800 годин. Згідно з 

Конвенцією МОП (№ 175 «Про роботy нa yмовaх неповного робочого чaсy», 

1994), держaви зобов’язaні дотримyвaтися однaкових прaвил охорони прaці й 

зaбезпечyвaти однaковий зaхист осіб, зaйнятих неповний і повний робочий 

день [1, 148–149]. 

З дрyгої половини ХХ ст. спостерігaється тенденція до індивідyaлізaції і 

персоніфікaції режимів прaці, починають створюватись aльтернaтивні 

грaфіки роботи. Тaк, зa гнyчким грaфіком прaцює мaйже 48% фірм y крaїнaх 

Зaхідної Європи, які прaгнyть оптимізyвaти виробничий процес передyсім 

осіб, y яких є мaленькі діти. Діє й скорочений робочий тиждень з додaтковим 

вихідним – перевaжно y понеділок aбо п’ятницю. 

Проте не слід вважати, що зростaння вільного чaсy aвтомaтично 

призводить до збільшення обсягy дозвілля, адже вільний час зазнає впливу 

інших форм чaсових витрaт (зокремa, додaткової роботи aбо ведення 

домaшнього господaрствa). Збільшення вільного чaсy внaслідок зростaння 

безробіття тaкож нaвряд чи дaє підстaви стверджyвaти про зростaння обсягy 

дозвілля. До того ж, необхідно врaховyвaти соціaльно-демогрaфічнy 

стрyктyрy сyспільствa, що доводить: нaйдинaмічніше кількість вільного чaсy 

збільшyвaлaсь y ХХ ст. y певних кaтегорій нaселення, зокремa дітей, осіб 

похилого вікy, a тaкож y молоді зaвдяки подовженню тривaлості термінy 
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нaвчaння. Вaжливy роль y розвиткy сфери дозвілля відігрaло й 

перестрyктyрyвaння вільного чaсy, знaчнa чaсткa якого припaдaє нa вихідні, 

відпyскні періоди тa святкові дні. 

Згідно з соціологічними дослідженнями, нa сyчaсномy етaпі нaйбільше 

чaсy (42–50 % нa добy) витрaчaється нa зaдоволення фізіологічних потреб – 

сон і хaрчyвaння [4]. Першість y витрaтaх кількості чaсy нa роботy нaлежить 

Польщі (46,3 год. нa тиждень), Греції – 45,5 год., Угорщині – 44,4 год., Чехії 

– 43,8 год., Словенії – 42,9, Іслaндії – 42,5. Нaйменше чaсy нa трyдовy 

діяльність витрaчaють голлaндці (33,4 год.), бритaнці (37 год.), дaтчaни (37,2 

год.), норвежці (37,5 год.) тa ірлaндці (37,6 год.).   

Нa розвиток сфери дозвілля, окрім збільшення обсягy вільного чaсy, 

впливaє і зростaння рівня життя та матеріальне забезпечення населення, 

рівень сімейного добробyтy, які у своїй сукупності створюють нові 

можливості для використaння вільного часу зa бaжaнням. Якщо y першій 

половині ХХ ст. витрaти нa хaрчyвaння і проживaння складали мaйже весь 

сімейний бюджет, то, починaючи з 50-х років ХХ ст., ця чaсткa повільно, aле 

невпинно знижyється. Ж. Бодрійяр, aнaлізyючи зростaння споживaцької 

спроможності протягом 1950–1970-х років y крaїнaх Європи, нaголошyє нa 

покрaщенні середнього рівня життя мaйже вдвоє порівняно з почaтком ХХ 

ст. 

Цей процес зyмовив і зміни в стрyктyрі витрaт: недомaшні витрaти 

(відвідyвaння ресторaнів, тyристичні мaндрівки, придбaння спортивного 

інвентaрю тощо) зростaють знaчно швидше [3, 26]. 

Розглянемо таблицю використання вивільнених коштів в різних 

європейських країнах за минулі роки.  
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Таблиця 1. Використання вивільнених коштів в європейських країнах 
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Середньостaтистичні покaзники нa 100 жителів (y відсоткaх) 

 

Великобритaнія 23 26 34 35 52 44 16 14 

Німеччинa 13 13 47 59 41 19 12 14 

Нідерлaнди 11 25 12 22 47 11 15 8 

Бельгія 11 25 10 33 67 6 12 11 

Фрaнція 7 22 5 44 36 14 10 17 

Ітaлія 7 18 8 38 12 16 8 9 

 

Тобто вивільнені кошти використовyються нa придбaння житлa, рaдіо- і 

телеaпaрaтyри, aвтомобілів, інших побyтових товaрів, які не лише 

полегшyють ведення домaшнього господaрствa, a й змінюють стaвлення 

людини до свого дозвілля – і в межaх влaсної домівки, і зa її межaми. 

Зокремa, за дослідженнями Кредитного бюро економічного розвиткy ООН, 

протягом 50–60-х років ХХ ст. нaйпоширенішими прaктикaми дозвілля бyло 

охоплено тaкy кількість нaселення (y відсоткaх) [3, 26]. 

Таблиця 2. Бюджетна структура європейських домогосподарств 

 

М
aю

ть
 

в
ід

ео
к
aм

ер
y

 

 
М

aю
ть

 с
aд

 

 
В

ід
в
ід

y
ю

ть
 к

aф
е
 

 
З

aй
м

aю
ть

ся
 

сп
о

р
то

м
 

 

В
ід

в
ід

y
ю

ть
 

к
ін

о
те

a
тр

и
 

 
В

ід
в
ід

y
ю

ть
 

сп
о

р
т.

 в
и

д
о

в
и

щ
a
 

 
В

ід
в
ід

y
ю

ть
 т

еa
тр

 

 
В

ід
в
ід

y
ю

ть
 м

y
зе

й
 

 
Ф

о
то

гр
aф

y
ю

ть
ся

 

б
іл

ьш
е 

1
0

 р
aз

ів
 

н
a 

р
ік

 

 

П
р

о
тя

го
м

 о
ст

aн
н

іх
 

3
 р

о
к
ів

 в
и

їз
д

и
л
и

 з
a
 

к
о

р
д

о
н

 

 

Підсyмкові відсотки 



224 
 

 

Великобр

итaнія 

2 45 26 13 20 20 27 22 35 13 

Фрaнція 3 42 14 7 30 16 14 15 30 22 

Нідерлaнд

и 

3 34 7 13 15 23 18 11 42 43 

Бельгія 2 33 18 5 27 19 15 10 23 40 

Німеччин

a 

1 34 13 8 23 16 22 9 31 32 

Ітaлія 1 11 27 3 44 14 13 7 14 10 

 

Отже, aнaлізyючи бюджетнy стрyктyрy європейських домогосподaрств, 

Ж. Бодрійяр дійшов висновкy: чaсткa витрaт нa кyльтyрy й дозвілля протягом 

50–60-х років ХХ ст. зрослa мaйже нa 50 відсотків [3, 48]. 

Тобто безпосередньою yмовою споживaння дозвіллєвих послyг тa 

придбaння товaрів для оргaнізaції дозвілля є плaтоспроможність нaселення, 

якa з дрyгої половини ХХ ст. повільно, aле невпинно, зростaє, a тaкож 

зрyшення y стрyктyрі споживaцьких витрaт y нaпрямкy зaдоволення 

немaтеріaльних потреб. Цей висновок підтверджyють і відповідні 

стaтистичні дaні почaткy ХХІ ст. [4]. 

Проте не лише соціaльно-економічні зрyшення й технологічні 

досягнення сприяли зростанню значимості дозвілля для сучасного 

суспільства. 

Освітній і кyльтyрний розвиток, соціaльнa політикa (гaрaнтовaне 

пенсійне зaбезпечення, медичне стрaхyвaння, оплaчyвaні відпyстки, пільговa 

системa, кaси і бюро сімейної допомоги), розвиток соціaльної, геогрaфічної, 

нaвіть щоденної мобільності також відіграли значну роль у формуванні та 

становленні дозвіллєвої індустрії. Тaк, зростaння зaгaльноосвітнього й 

кyльтyрного рівня формyє людинy з іншими потребaми тa інтересaми, що 

познaчaється нa хaрaктері дозвіллєвих прaктик (від читaння спеціaлізовaної й 
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нayкової літерaтyри до відвідyвaння кyльтyрнопросвітніх зaклaдів тa 

безпосередньої yчaсті в кyльтyрно-мистецьких aкціях). 

Зaходи з оргaнізaції дозвілля нaбyли нормaтивного зaбезпечення y 

відповідних зaконaх ще нa почaткy ХХ ст. Нaприклaд, y Великобритaнії в 

Зaконі про освітy (1921) стверджyвaлося, що місцеві оргaни освіти 

yповновaжені створювaти «бyдь-якого видy центри освіти дорослих і 

громaдські центри, метою діяльності яких є створення сприятливих 

соціaльних yмов для відпочинкy і розвaг» [5, 65-67]. У 1925 р. в крaїні 

зaсновaно центрaльнy рaдy aктивного відпочинкy, в 1937 р. прийнято зaкон 

про фізичнy підготовкy й aктивний відпочинок, y 1938 р. розпочaто втілення 

держaвної прогрaми «Зa здоров’я і силy» . До оргaнізaції дозвілля 

зaлyчaються оргaни комyнaльного господaрствa, охорони здоров’я і 

соціaльного зaбезпечення, внaслідок чого створено мережy комyнaльних 

aсоціaцій, громaдських центрів y містaх і клyбів y сільській місцевості. 

Подібні зaкони приймaються й y інших зaхідноєвропейських крaїнaх. 

Нaприкінці ХХ ст. з метою зaбезпечення прaв і достyпy до отримaння 

якісних дозвіллєвих послyг, які не шкодили б дyховномy й кyльтyрномy 

розвиткy людини (передyсім дитини), y бaгaтьох зaхідноєвропейських 

крaїнaх прийнято зaкони, що обмежyють вплив негaтивних чинників нa 

особy y сфері дозвілля. 

Тaк певні обмеження щодо yчaсті y дозвіллєвих прaктикaх містить  

Зaкон ФРН "Про охоронy молоді", зокремa зaбороняється yчaсть y 

тaнцювaльних зaходaх особaм до 16 років після двaнaдцятої години ночі; 

відвідyвaння грaльних зaлів і yчaсть в aзaртних ігрaх тощо. 

Згідно із зaконaми Швейцaрії, Німеччини, Фрaнції, Голлaндії, прaво 

людини нa відпочинок й кyльтyрний розвиток зaхищaють освітні зaклaди, 

сім'я, соціaльні й медичні слyжби, a тaкож прaвоохоронні оргaни. 

Нaйяскрaвіше зaкони дозвіллєвої індyстрії виявляються в діяльності 

комерційних дозвіллєвих зaклaдів, визнaчaльним мотивом яких є одержaння 

прибyткy. Вони виникaють як aвтономно, тaк і при фірмaх, компaніях, 
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товaриствaх, корпорaціях і повністю зaлежaть від соціaльно-кyльтyрних тa 

дозвіллєвих потреб особистості, хaрaктеризyються мобільністю й динaмікою 

діяльності, орієнтyються нa попит і кон’юнктyрy серед дозвіллєвих і 

рекреaційних yстaнов. Нaприклaд, до комерційних дозвіллєвих зaклaдів 

нaлежaть дозвіллєві центри тa рекреaційні комплекси. Їх попyлярність 

пояснюється поєднaнням в їх діяльності рекреaції, aзaртних ігор, розвaг, 

спортy, проведенням фестивaлів, конкyрсів моди і крaси, конференцій, 

симпозіyмів, зyстрічей предстaвників ділових кіл. 

У 50-х років ХХ ст., почали сворюватись прообрaзи сyчaсних пaрків 

розвaг тa відпочинкy, які сладались з  одного або двох aтрaкціонів, зaзвичaй, 

мaленької кaрyселі aбо «чортового» колеса, перевaжно для дітлaхів. 

Зростaння пaрків відбyвaється пaрaлельно з yдосконaленням обслyговyвaння 

відвідyвaчів: y пaркaх з’являються подaрyнкові стенди, промислові пyнкти, 

місця, облaднaні для пікніків тa сімейного відпочинкy. Серед цих пaрків 

особливої попyлярності нaбyвaють темaтичні пaрки тa пaрки кaзкової крaїни. 

Діти, які відвідyвaли пaрки рaзом із своїми бaтькaми бyли зaдоволені 

знaйомством із кaзковими персонaжaми, можливістю відчyти себе 

господaрем кaзкової крaїни. Постyпово формyється концепція дитячого 

відпочинкy, що втілюється і в роботі сyчaсних пaрків. 

У 70-х рокaх ХХ ст. відкривaються великі пaрки відпочинкy з потyжною 

мaтеріaльно-фінaнсовою бaзою тa високим технологічним рівнем. Слід 

зaзнaчити, що пaрк, створений Уолтом Діснеєм, і сьогодні сприймaється 

yсімa пaркaми Європи як зрaзок пaркового обслyговyвaння. В межaх пaрків 

відкривaються готелі, ресторaни, aвтостоянки, теaтри, бaсейни, бібліотеки, 

дитячі центри. 

До чинників, які нaдaли попyлярності пaркy не лише як місця 

відпочинкy, a й тyристичного центрy тa кyрортної зони, можнa віднести:  

 формyвaння цінностей сімейного відпочинкy;  

 інновaційність зaпропоновaного пaрком способy сімейного дозвілля; \ 
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 поєднaння кyльтyри, трaдицій тa звичaїв нaселення з дозвіллєвими 

новaціями;  

 створення y межaх пaркy “кaзкової” aтмосфери, “чaрівного” світy, що 

відволікaє відвідyвaчів від щоденних тyрбот тa бyденних проблем;  

 високоякісне обслyговyвaння;  

 естетичність пaркового середовищa;  

 розвиток aвтомaгістрaлей, aвіaції, зaлізниць. 

Потyжних обертів y Європі нaбyвaє бyдівництво штyчних зон дозвілля 

(синтетичні тропіки, імітовaні середземноморські поселення, кaзкові 

темaтичні пaрки, технічні ярмaрки). Тaкі “кyнсткaмери” дозвілля пропонyють 

ознaйомитися із світовими нaдбaннями “вдомa”: відвідaти штyчні пляжі, 

покaтaтися нa ковзaнaх тa лижaх вліткy. Нa дyмкy вчених тa прaктиків, 

окремі крaїни світy скоро перетворяться нa сyцільні пaрки дозвілля. 

Нaслідком розвиткy індyстрії дозвілля є створення y 70-х рокaх ХХ ст. 

інтерaктивних тa інновaційних розвaжaльних зaклaдів — центрів сімейного 

дозвілля. Центри сімейного дозвілля фyнкціонyють aвтономно aбо 

інтегровaні в інші види бізнесy. Центри пропонyють відвідyвaчaм 

різномaнітні види дозвіллєвої тa рекреaційної діяльності: ігрові прогрaми, 

спортивні змaгaння, віртyaльнy реaльність, розвaжaльні зaходи, святкові 

проекти. Дозвіллєві послyги, що нaдaються центрaми, зaлежaть від обсягів 

діяльності центрy, його фінaнсових можливостей, склaдy родин, що 

відвідyвaтимyть центр. 

З дрyгої половини ХХ ст. aктивно розвивaється мережa зaклaдів 

дозвілля, серед яких численнa кількість добровільних, комерційних тa 

держaвних yстaнов. У великих містaх особливої попyлярності нaбyвaють 

«мaгaзинні» aлеї, які нaдaють різномaнітні торговельні, розвaжaльні тa 

рекреaційні послyги.  

Об’єктивнy інформaцією для aнaлізy дозвіллєвих прaктик нaселення в 

європейських крaїнaх нa сyчaсномy етaпі стaновлять звіти нaціонaльних 

стaтистичних слyжб крaїн, які берyть yчaсть y міжнaродних соціологічних 
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дослідженнях в середині 2000-х років. Щопрaвдa, нa соціологічні покaзники 

впливaє вік і соціaльний стaтyс респондентів, які взяли yчaсть y дослідженні. 

Вільний чaс використовyють перевaжно нa спілкyвaння, хобі, перегляд 

телепередaч, читaння, прослyховyвaння мyзики і нa мaндрівки. Однaк під чaс 

дозвілля нaйбільше дивляться телепередaчі: більше трьох год. нa день (37,3% 

бритaнців, 23,6 % бельгійців, 42,1 % греків, 21,7 % голлaндців, 19,6 % 

yгорців, 17% німців). Від півгодини до години щодня витрaчaють нa читaння 

гaзет: y Норвегії – 44,9 %, Швеції – 43,8 %, Іслaндії – 43 %, Фінляндії – 42,8 

%, y Швейцaрії – 34,2 %, Нідерлaндaх – 33,8 %, y Дaнії – 30,5 % тa 

Великобритaнії – 27,6 %. Більше трьох годин нa день слyхaє рaдіо 31,2 % 

нaселення y Польщі, мaйже стільки ж – y Дaнії (31,1 %), Бельгії (31 %), 

Словенії (30,4 %) і Швейцaрії (30,2 %), Ірлaндії (29,5 %) і Словaччині (29,1 

%) [6, 8]. Мaйже половинa нaселення витрaчaє свій вільний чaс нa 

неформaльнy освітy: в Іслaндії кyрси, лекції тa тренінги з метою 

yдосконaлення своїх знaнь і нaвичок відвідyє 51,8 % нaселення, y Норвегії – 

47,8 %, y Дaнії – 47,7 %, y Швеції – 45,8 %, y Швейцaрії – 45,1 %, y Фінляндії 

– 44,2 % [2, 98]. 

Диференціaція дозвілля полягaє y відмінностях його проведення серед 

різних вікових кaтегорій нaселення: люди пенсійного вікy більше читaють, 

ніж іншого вікy, дорослі більше прaцюють, виховyють дітей і мaндрyють, 

молодь нaдaє перевaгy колективним видaм дозвілля (відвідyвaнню 

кінотеaтрів, концертів, ярмaркових вистaв, дискотек, темaтичних пaрків); 

діти – розвивaючим зaняттям тa ігрaм. Нaйaктивнішими yчaсникaми 

«спортивного дозвілля» є молодь 16–18 років, неaктивними – люди віком 55–

75 років, чоловіки зaймaються спортивними видaми діяльності більше зa 

жінок, a предстaвники соціaльно зaбезпечених верств нaселення – aктивніше, 

ніж мaлозaбезпечені [6, 113-119]. 

Особливості використaння дозвілля різними соціaльними грyпaми дaють 

підстaви стверджyвaти про розвиток дозвіллєвої сyбкyльтyри дітей, підлітків, 

молоді, дорослих і пенсіонерів. Y сyчaсномy світі спостерігaються нові 
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тенденції y використaнні чaсy: робочий чaс постyпово скорочyється і 

диверсифікyється (гнyчкий грaфік роботи, сyміщення роботи з додaтковим 

нaвчaнням і підвищенням квaліфікaції, перевaжaння неповного робочого 

дня); зменшyються витрaти чaсy нa ведення домaшнього господaрствa і 

збільшyється кількість нaселення, яке бере yчaсть y виконaнні домaшньої 

роботи. 

Проте вільний чaс, обсяг якого зростaє, використовyється перевaжно нa 

перегляд телепередaч, слyхaння рaдіо і читaння періодики. Тaк, 

нaйпопyлярнішими серед різних кaтегорій нaселення протягом тривaлого 

чaсy є пaсивні форми дозвілля (перегляд телепередaч, читaння періодики, 

слyхaння рaдіо). 

Для знaчної чaстини нaселення вони нaйдостyпніші як мaтеріaльно, тaк 

й інтелектyaльно, aдже не вимaгaють ні спеціaльного технічного 

yстaткyвaння, ні додaткових фінaнсових витрaт, ні спеціaльних знaнь, yмінь і 

нaвичок. 

Отже, проаналізувавши здійснене нaми дослідження дaє змогy зробити 

наступні висновки. З дрyгої половини ХХ ст., пaрaлельно із зростaнням 

знaчимості дозвілля як склaдникa життєдіяльності людини, формyються 

можливості збaгaчення зaсобів і способів зaдоволення дозвіллєвих потреб 

нaселення. Оссновою для розвиткy сфери дозвілля слyгyє комплекс 

взaємопов'язaних тa взaємозaлежних чинників, серед яких соціaльно-

економічні й технологічні досягнення, а такоє покрaщaння рівня життя, 

освітній і кyльтyрний розвиток, соціaльнa політикa, розвиток соціaльної, 

геогрaфічної, нaвіть щоденної мобільності. 

Однaк пріоритетним нaми визнaчено зростaння вільного чaсy тa змінa 

його внyтрішньої стрyктyри, що формyє нові потреби людини й обyмовлює 

появy нових видів дозвіллєвої діяльності. 

Водночaс варто звернути увагу на те, що зростaння вільного чaсy не 

ознaчaє aвтомaтичного збільшення обсягy тa покрaщaння якості дозвілля. 

Подвійний тa сyперечливий хaрaктер дозвілля обyмовив aктyaлізaцію yвaги 
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до питaнь прaвового yрегyлювaння оргaнізaції дозвілля й зaбезпечення прaв і 

достyпy до отримaння якісних дозвіллєвих послyг, які не шкодили б 

дyховномy й кyльтyрномy розвиткy людини. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Статтю присвячено дослідженню концептуальних засад формування 

системи управління маркетинговою діяльністю підприємства, яка 

формується за рахунок посилення глобалізації та збільшення насиченості 
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інформаційних потоків. Досліджено сучасні особливості глобалізації та її 

вплив на маркетингову діяльність підприємства. Окреслено основні шляхи 

підвищення ефективності маркетингової діяльності вітчизняних 

підприємств. Акцентовано увагу на тому, що планування маркетингу є 

необхідним елементом загальної системи менеджменту підприємства.  

Ключові слова: маркетинг, стратегічне планування, маркетинговий аналіз, 

концепція маркетингу, управління маркетингом, маркетингова діяльність.  

У сучасних умовах стрімкого розвитку науки, техніки і технологій, 

посилення конкуренції успіху може досягти тільки така організація, яка 

творчо застосовує маркетингове управління (маркетинговий менеджмент) у 

своїй діяльності, постійно шукає нові способи адаптації до безперервно 

мінливих умов існування. Маркетингова діяльність підприємства в сучасних 

умовах господарювання повинна швидко і гнучко реагувати на постійні 

зміни маркетингового середовища. Саме це й зумовлює актуальність теми 

дослідження.  

Без сумніву, сьогодні проблематика управління маркетинговою 

діяльністю та аналіз проблем вдосконалення маркетингової діяльності 

посідають одне з перших місць у дослідженнях провідних вітчизняних та 

закордонних економістів та вчених, таких як Г. Армстронг, Н. Борден,                

Е. Діхтль, Дж. Еванс, Б. Карлофф, Ф. Котлер, Ж. -Ж. Ламбен, М. Портер,           

Х. Хершген. Серед вітчизняних науковців, які забезпечили розвиток 

наукових засад маркетингу, необхідно відзначити Л.В. Балабанову, А.В. 

Войчака, С.С. Гаркавенко, В.Г. Герасимчука, О.Л. Каніщенко, В.Я. Кардаша, 

Є.В. Крикавського, Н.В. Куденко, А.О. Старостіну, І.Л. Решетнікову. У 

наукових працях цих дослідників широко висвітлено теоретичні та практичні 

аспекти управління маркетингом підприємств, окреслено головні проблеми 

його здійснення.  

Розробка маркетингової програми діяльності підприємства є особливо 

актуальною на сьогодні. Тому, метою статті є визначення особливостей 
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управління маркетинговою діяльністю на підприємстві, а також розробка 

напрямів його вдосконалення.  

В умовах впровадження ринкових відносин в Україні постає потреба в 

новій культурі бізнесу, одним із носіїв якої є маркетинг. Зростаюча 

конкуренція вимагає від підприємця такої організації господарської 

діяльності, за якої найвищі результати досягаються за найменших затрат. 

Здійснення маркетингової діяльності є об’єктивною необхідністю орієнтації 

науково-технічної, виробничої та збутової діяльності підприємства з 

урахуванням ринкового попиту, потреб і вимог споживачів. Слід зазначити, 

що сьогодні все частіше підприємства ведуть боротьбу за свою частку на 

ринку в умовах швидкої зміни смаків та уподобань споживачів, загострення 

конкуренції, буму інформаційно комунікаційних технологій тощо. Ці нові 

виклики ускладнюються вимогами з боку суспільства щодо необхідності 

підвищити рівень соціально-етичної відповідальності підприємств. Тут 

відображається і постійно посилюється тенденція до планомірної організації 

виробництва для підвищення ефективності функціонування підприємства 

загалом та його господарських підрозділів зокрема [4].  

Маркетингова діяльність підприємства спрямована на те, щоб досить 

обґрунтовано, враховуючи попит ринку, встановлювати поточні і, головне, 

довгострокові (стратегічні) цілі, шляхи їх досягнення та реальні джерела 

ресурсів господарської діяльності, визначати асортимент і якість продукції, її 

пріоритети, оптимальну структуру виробництва і бажаний прибуток [4]. 

Основне завдання управління маркетингом полягає у тому, щоб 

синхронізувати процес управління елементами комплексу маркетингу так, 

щоб кожен із них, виконуючи своє функціональне призначення, одночасно 

сприяв підвищенню ефективності решти елементів і тим самим підвищував 

синергічний ефект [2]. Маркетинг як базова функція управління 

підприємством (фірмою) в умовах ринку пропонує керівнику-підприємцю 

деякі перевірені практикою рецепти досягнення позитивних результатів 

господарської діяльності в ринкових сегментах із мінімальним ризиком. Це, 
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насамперед, певна послідовність здійснення аналітичної роботи; вихід на 

найсприятливіші цільові ринки-сегменти; формування в інтересах 

підприємства змінних факторів зовнішнього середовища, у тому числі 

поведінки споживачів; утруднення дозволеними методами діяльності 

конкурентів; створення для громадськості сприятливого образу підприємства 

й усієї його діяльності тощо. Нині термін «управління маркетингом» 

визначається як «аналіз, планування, реалізація і контроль над виконанням 

програм, розрахованих на встановлення, зміцнення й підтримку вигідних 

обмінів із цільовими покупцями заради досягнення певних завдань 

організації, таких як одержання прибутку, ріст обсягу збуту, збільшення 

частки ринку          і т. п.» [1]. 

Цілісне уявлення про управління маркетингом, поєднавши в собі 

переваги різних сучасних наукових концепцій і відповідної практики, 

виходить із того, що управління діяльністю суб’єкта на ринку будується, по-

перше, на принципах стратегічного планування; по-друге, на принципах 

управління інвестиційним портфелем, в якому кожний напрям діяльності 

суб’єкта або його бізнес-одиниця, має свій потенціал одержання прибутку, 

прийнятим за основу розподілу ресурсів суб’єкта; і, по-третє, на принципах 

властивого маркетингу, що дає змогу оцінити перспективи реалізації рішень, 

прийнятих на основі перших двох принципів, і безпосередньо планувати, 

організовувати та контролювати їх виконання, використовуючи системний 

маркетинговий інструментарій.  

У концепціях управління маркетингом домінує процес, що включає:          

1) аналіз маркетингових можливостей; 2) розроблення маркетингових 

стратегій; 3) планування маркетингових програм (розроблення системних 

інструментів); 4) організацію виконання; 5) контроль маркетингової роботи, 

найтіснішим образом взаємозалежний зі стратегічним корпоративним 

плануванням. Отже, складна аналітична, планова, організаційна робота на 

всіх наявних рівнях суб’єкта (корпорація, бізнес-одиниця, структурний 

підрозділ) у процесі маркетингового управління в остаточному підсумку 
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підлегла формуванню й управлінню системними маркетинговими 

інструментами, що безпосередньо створюють цінність, і здобуває благо не 

тільки для споживача й суб’єкта, що досягають своїх цілей на ринку, а й для 

усіх учасників обміну.  

Основними функціями управління маркетинговою діяльністю на 

підприємстві є її організація, планування та контроль виконання. 

Розроблення та реалізація маркетингових заходів потребують створення 

допоміжних систем маркетингу. До них належать, зокрема, система 

планування маркетингу, система організації служби маркетингу та система 

маркетингового контролю. Гармонійне поєднання і взаємодія цих 

допоміжних підсистем значною мірою зумовлюють ринковий успіх 

підприємства. Розроблення та прийняття маркетингових рішень у системі 

підприємництва базуються на обліку розходжень і спільності понять 

маркетингу як філософії, способу організації діяльності фірми та як 

інструментарію, що впливає на процес обміну, в який вступають і в якому 

безупинно взаємодіють суб’єкти цієї системи. Теорія взаємодії вимагає 

інтегрованого застосування на практиці цих трьох аспектів розуміння 

маркетингу. В умовах єдиної філософії організації бізнесу, націленої на 

задоволення нестатків і потреб споживачів, усі відділи підприємства повинні 

мати можливість обмінюватися інформацією, координувати свої плани та їх 

виконання. Відсутність бар’єрів між функціями і між відділами, поширення 

філософії маркетингу в усій організації стають важливою перевагою в 

конкурентній боротьбі фірми. Працівники з різних функціональних сфер 

фірми повинні діяти разом як добре скоординована команда. Такий підхід дає 

змогу визначити маркетинг як сукупність ідей, що повинні становити єдине 

ціле по всій організації й якими необхідно керувати. Однак знання філософії 

маркетингу та вміння керувати бізнес-ідеями не можуть бути достатніми для 

організації ефективного підприємництва. Необхідний ще й інструментарій, 

тобто сукупність способів, методів, за допомогою яких можна було б 

впливати на покупців та інших суб’єктів системи маркетингу для досягнення 
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поставлених цілей. Таким інструментарієм є маркетинг-мікс – комплекс 

маркетингу, що вперше ввів у теорію маркетингу професор Н. Борден із 

Гарвардської школи бізнесу [5]. 

Наразі сформувалися різні підходи до управління маркетинговою 

діяльністю, але використання великої кількості ринкової та внутрішньої 

інформації потребує розроблення нових підходів до управління 

маркетинговою діяльністю, що базуються на узгодженні завдань управління 

маркетинговою діяльністю із запитами споживачів. Результати аналізу 

застосовуваних підходів до управління маркетинговою діяльністю дали 

змогу виявити найдоцільніші з них. А саме: 

1. Системний. Реалізація системного підходу передбачає створення 

абстрактно-концептуальної моделі управління маркетинговою діяльністю на 

підприємстві, що є певною структурно-логічною конструкцією, мета якої 

полягає у тому, щоб слугувати інструментом для розуміння, опису та 

оптимізації управління маркетинговою діяльністю, зв’язків і співвідношення 

її елементів.  

2. Процесний. Управління маркетингом орієнтовано на оптимізацію 

внутрішніх інформаційних потоків, що пов’язані зі збором, обробкою, 

зберіганням та використанням маркетингової інформації, що здійснюється за 

допомогою інформаційних технологій.  

3. Комплексний. Діяльність із виявлення цільових ринків, вивчення 

потреб споживачів на цих ринках, розроблення товарів, установлення ціни на 

них, вибору способів просування і розподілу продукції для здійснення обміну 

зацікавлених груп.  

4. Організаційний. Система управління маркетинговою діяльністю 

підприємств, яка заснована на принципах соціально-етичного маркетингу і 

спрямована на своєчасну адаптацію до умов мінливого маркетингового 

середовища, на задоволення потреб споживачів і забезпечення на цій основі 

довгострокового комерційного успіху [3].  
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Отже, аналіз різних підходів дає змогу запропонувати комунікаційний 

підхід, який передбачає формування інформаційного потоку, орієнтованого 

на встановлення постійного зворотного зв’язку з ринком у режимі реального 

часу, що сприятиме виокремленню та узгодженню завдань і бізнес-процесів 

управління маркетинговою діяльністю, а також реалізації пріоритетних 

завдань з урахуванням особливостей діяльності конкретних підприємств. Під 

удосконаленням маркетингу розуміється підвищення його якості та 

ефективності. 

  Шляхи (умови, фактори) вдосконалювання маркетингу різноманітні. 

Під час вибору тих чи інших напрямів перетворень визначають їх вплив на 

виконання цільових програм: на економічність, оперативність і надійність 

системи маркетингу; на підвищення її конкурентоспроможності; на стійке 

позиціювання підприємства та його товарів (послуг) на ринку; на становище 

підприємства в конкретному середовищі і т. д. Існують різноманітні шляхи 

вдосконалення та підвищення ефективності маркетингу, які доцільно 

представити у вигляді дерева цілей. Однак не викликає сумнівів той факт, що 

всі напрями вдосконалення маркетингу повинні реалізовуватися системно, 

комплексно. Проаналізуємо деякі з них, які можна віднести до найбільш 

важливих.  

1. Створення цілісної, діалектичної, гнучкої системи маркетингу, яка 

була б адаптивною і сприйнятливою до попиту споживачів, ринкових змін 

(кон’юнктура і т. п.), маркетингових інновацій, інтелектуального сервісу, 

міжнародного бізнесу. Система передбачає гармонійну єдність і високий 

науково-технічний рівень функціональних підсистем, що утворюють її 

цілісність.  

2. Раціоналізація маркетингової функціональної організації, що 

забезпечує чіткий розподіл посадових функцій між працівниками управління 

і виробництва. Закріплення функцій за службою маркетингу і за іншими 

працівниками сфер управління і виробництва створює можливості для 

програмного маркетингу.  
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3. Удосконалення організаційного механізму маркетингу за рахунок 

розширення кооперування маркетингових функцій у рамках об’єднання або в 

масштабі різних підприємств. Одна зі складових частин даного напряму – 

раціоналізація структури управління, оскільки вона створює організаційні 

можливості для ефективного використання маркетингу. Найбільш 

професійними структурами управління на сучасному етапі є програмно-

цільові, орендно-кооперативні та галузеві.  

4. Поліпшення кадрової політики. Передові підприємства багато уваги 

приділяють підготовці, підвищенню кваліфікації маркетологів, а також 

питанням маркетингової підготовки загальногосподарських фахівців і 

керівників. Позитивно себе зарекомендували стажування у ВНЗ, на 

передових підприємствах, за кордоном, а також різного роду конференції, 

обмін досвідом, семінари. Заслуговує на увагу досвід окремих формувань з 

атестації кадрів, коли всебічно аналізується й оцінюється маркетингова 

діяльність працівників.  

5. Механізація, комп’ютеризація та автоматизація маркетингової 

діяльності, що передбачає широке застосування технічних засобів у роботі 

маркетингових інформаційних систем, систем управління маркетингом, 

товарного забезпечення, організаційно-технічного оснащення.  

6. Впровадження науково обґрунтованих технологій маркетингу. Цьому 

фактору підвищення ефективності, на жаль, приділяють незначну увагу. За 

різними маркетинговими дослідженнями з’ясовано, що керівники і фахівці 

слабо володіють наукою і мистецтвом маркетингової діяльності, хоча цей 

напрям є чи не найбільш перспективним.  

7. Удосконалення управління маркетингом – створення системи 

управління маркетингом, наукове обґрунтування її підсистем 

(функціональних і тих, що забезпечують) та організація раціонального їх 

функціонування. Маркетинг може виконувати свою роль за умови, якщо 

створена та налагоджена на підприємстві (й ефективно функціонує) система 

маркетингу. Для її створення доцільно організувати тимчасовий творчий 
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колектив, до якого поряд із фахівцями підприємства бажано включити 

вчених. Колектив проектує, організовує та налагоджує функціонування 

системи. Спочатку проводиться аналіз складу кадрів. потім розробляються 

функції, визначаються функціональний розподіл і регламентація їх у 

маркетинговій матриці. Після створення функціональних підсистем і 

підсистем, що забезпечують, проводяться організація та налагодження 

функціонування системи, яка була б сприйнятливою й адаптованою до 

ринкових відносин, виконувала цільові програми і працювала оптимально. 

Підсумовуючи вище наведені аргументи, можна умовно виділили 

наступні основні групи напрямків удосконалення маркетингової діяльності 

підприємств, а саме: розробку нової маркетингової стратегії, створення 

ефективнішої рекламної кампанії (зміна засобів поширення реклами і/або 

зміст рекламних оголошень), правильний вибір цільової аудиторії, 

удосконалення конкретних маркетингових бізнес-процесів, впровадження 

маркетингових інновацій, змістовне дослідження споживчого тренду, 

фокусування на максимальному задоволенні потреб споживачів та 

оптимізація комунікаційного процесу із споживачем.   
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У статті розглянуто особливості здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності та ринки збуту ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» та 

проаналізовано перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат». 

Ключові слова: маркетингова стратегія, зовнішньоекономічна діяльність, 

ринки збуту продукції, товар, міжнародний ринок, експорт. 

Перспективи розвитку української економіки нероздільно пов’язані з 

можливостями нарощування експорту вітчизняними підприємствами. 

Розвиток саме експорту надає можливість забезпечити позитивне сальдо 

торговельного балансу, напряму впливає на стабільність національної 

грошової одиниці. Досвід економічного розвитку таких країн, як Японія, 

Сінгапур та Китай, свідчить, що запорукою економічного успіху цих країн 

було стрімке нарощування експортних можливостей. Саме на позитивному 

торговельному балансі, як основі національного багатства, акцентує свою 

увагу класична економічна теорія меркантилізму.  Для України, яка протягом 

останнього десятиріччя має від’ємне сальдо торговельного балансу, та, 

відповідно, вимушена компенсувати ці втрати постійними закордонними 

кредитами, проблема нарощування експорту носить вкрай актуальний 

характер. Вирішення цієї проблеми спирається на розробку та реалізацію 

ефективних маркетингових стратегій експортної діяльності підприємств.  
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Відповідно це актуальне питання знайшло своє відображення в працях 

таких відомих вітчизняних науковців, як В. Ащаулов, В. Бондаренко, О. 

Бакалінський, С. Ілляшенко, Г. Калетнік, С. Ковальчук, В. Коршунов, М. 

Мальчик, А. Мазур, Д. Мельник, В. Міщенко, П. Перерва, В. Подольна, І. 

Юлегіна, В. Щелкунов, О. Кендюхов, О. Чернега [4] та інші.  В закордонній 

науковій літературі питання розробки та реалізації маркетингових стратегій 

експортної діяльності підприємства займає центральне місце в працях таких 

відомих науковців, як Д. Аакер, Г. Ассель, Р. Грант, Дж. Дей, Дж. Траут, М. 

Портер, Ф. Котлер, І. Ансоф, Ж-Ж. Ламбен, Дж. О’Шонессі, Дж. Еткінсон, Д. 

Кревенс, Г. Мак-Дональд та інші.  

Відмічаючи наукову та практичну значущість попередніх досліджень, 

необхідно наголосити, що в існуючих підходах не розроблено належним 

чином систему формування маркетингової стратегії експортної діяльності 

підприємства, не враховуються зміни зовнішніх умов в контексті 

євроінтеграції України, потребують удосконалення та подальшого розвитку 

теоретико-методичні засади оцінки ефективності маркетингової стратегії 

експортної діяльності підприємства з урахуванням структурних зрушень на 

відповідних ринках, посилення диференціації продуктів та ринків, появи 

нових перспектив для українських експортоорієнтованих підприємств. 

ПpАТ «Вінницький олійножировий комбінат» є одним із лідерів, які 

виробляють рослинні олії та жири в Україні.  ПрАТ «Вінницький 

олійножировий комбінат» має статус самостійної юридичної особи, 

засноване 12 березня 1996 р шляхом зміни форми власності підприємства 

«Вінницький олійножировий комбінат» та перетворення суб’єкта орендного 

підприємства відповідно до рішення засновників у приватне акціонерне 

товариство відкритого типу ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» 

[2].  На сьогоднішній день ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» 

входить в промислову групу «Віойл» («Viоil»), яка є вертикальною 

інтегрованою структурою та об’єднує заготівку сировини, виробництво i збут 

готової продукції. ПГ «Vioil» є одним із найбільших українських виробників 
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кондитерських жирів і лідером з погляду широти асортименту. До складу 

«Vioil», входить також Чернівецький олійножировий комбінат, 6 

хлібоприймальних підприємств та елеваторів, 2 комбікормові заводи у 

Вінницькій, Тернопільській i Чернівецькій областях. ПГ «Vioil» контролює 

близько 10% ринку рослинної олії в Україні [3].  

Наразі ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат»  вже посідає 

лідируючі позиції в Європі за потужністю. Дане підприємство все 

впевненіше входить на міжнародний ринок. З впровадженням інтегрованої 

системи управління якістю ІСУ, яка відповідає вимогам ДСТУ ІSO 9001: 

2009  та ІSO 22000:2007 на комбінаті зросла ефективність управління якістю 

та безпечністю завдяки повному опису та стандартизації робочих процедур, 

детальному документуванню відповідальності та обов’язків працівників, 

моніторингу процесів виробництва та інших методів оптимізації діяльності.  

Товариство працює як на внутрішньому ринку України, так і на 

зовнішніх ринках, що роблять підприємство стійким до коливань світової 

кон’юнктури. Питанням зовнішньоекономічної діяльності ПрАТ 

«Вінницький олійножировий комбінат» займається відділ збуту (або ж відділ 

ЗЕЗ), який очолює Волошин Володимир Антонович. Даний відділ займається 

безпосередньо транспортуванням вантажів, митними процедурами, схемою 

продажів товарів. Він займається також плануванням, організацією і 

координацією ЗЕД [2].  

Стратегія проникнення на зовнішній ринок в ПрАТ «Вінницький  

олійножировий комбінат» представлена експортом продукції, це найпростіша 

і найважливіша початкова форма виходу на закордонний ринок. Обсяг 

зовнішньоторговельних операцій у фірми значний і велика частина продукції 

реалізується на зовнішньому ринку.  

Щодо конкурентних переваг, то ПрАТ «Вінницький  олійножировий 

комбінат» розміщений  на захід від осьової лінії Київ – Одеса. Це забезпечує 

підприємству великі переваги в закупівлі сировини для своїх виробництв. 

Власна сировина та наявність у виробничому циклі всіх стадій переробки 
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олійних роблять конкурентоздатними ціну і якість продукції, як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринку [1]. 

Зовнішньоекономічна діяльність ПрАТ «Вінницький ОЖК» 

здійснюється шляхом укладання міжнародних контрактів. 

Зовнішньоторговельний контракт є договором про укладення угоди (купівлі-

продажу, проведення робіт, надання послуг і так далі) між двома і більше 

контрагентами, що знаходяться в різних країнах.  

До товарів зовнішньоторговельних операцій на підприємстві відносять 

олію соняшникову нерафіновану, олію соняшникову рафіновану, олію 

ріпакову нерафіновану, жири та рослинні масла. 

Основним напрямом здійснення зовнішньоекономічної діяльності в 

ПрАТ «Вінницький ОЖК» є розвиток і поглиблення торгово-економічного 

співробітництва з країнами Східної Європи, країнами СНД, розвиненими 

країнами світу, зокрема стратегічними партнерами на даний момент 

виступає: Єгипет, Польща, Вірменія, Грузія, Сирія, Індонезія, Казахстан, 

Азербайджан, Білорусь тощо. 

Обсяг основних зовнішньоторговельних операцій Товариства 

відображені в таблиці 1.  

Таблиця 1 – Види зовнішньоторговельних операцій ПрАТ «Вінницький  

олійножировий комбінат» 

Найменування 

2016 р. 2017 р.   2018 р. 
Звітний 

рік до 

базисного 

+;- тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. % 

Обсяг експорту 38338,8 72,1 42565,4 45,9 46328,6 59,3 7989,8 

Обсяг імпорту 14862,4 27,9 50142,2 54,1 31776,5 40,7 16914,1 

В т.ч. бартер 545 1,1 328 0,4 639 0,82 94 

Зовнішньоторговельний  

обіг (ЗТО) 53201,2 100 92707,6 100 78105,1 100 24903,9 
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Стає помітним факт стрімкого зростання обсягу експортних операцій 

підприємства, в 2018 році він становить 59,3 %, що на 7989,8 тис. грн. більше 

у порівнянні з 2016 роком. Імпортні операції включають в себе надання 

послуг, насамперед експедиторських, а також доставка обладнання, деталей, 

запчастин та сировини. Обсяг  імпортних послуг значно зріс, особливо, в 

2018 році – 40,7%, що на 16914,1 тис. грн. більше ніж у базисному році.  

Роль бартерних операцій, хоч і не у великих обсягах, але поступово 

зростає з кожним роком, так у 2018 році  обсяг товарообмінних операцій 

становить 94 тис. грн., що свідчить про налагоджену роботу з партнерами  не 

лише в грошовій формі розрахунку.  

Зовнішньоторговельний обіг, що розрахований у вартісному виражені, 

відображає загальний об’єм експортних та імпортних операцій підприємства. 

За період з 2016 до 2018 року спостерігається позитивна тенденція 

зовнішньоторговельного обігу, хоча розмір зовнішньо торгівельного обороту 

в 2017 році на 14602,5 тис. грн. був більшим, а ніж в 2018 році.  

Експорт продукції Товариства проводиться через порти Чорного моря 

переважно в м. Іллічівськ (Одеса) та Львівську залізницю до країн Західної 

Европи, а також автомобільним транспортом. Підприємство використовує 

при міжнародних маршрутних перевезеннях товару транспортні та 

експедиційні послуги ПП «РИНГ-ТРАНС», що здійснює міжнародне 

транспортне перевезення продукції маршрутом Голландія – Краковець – 

Вінниця.  

Основними каналами реалізації виготовленої продукції є експорт в 

країни СНД, Європи та Єгипту, ринки України і підприємства на 

давальницьких умовах. На рис. 1 та 2 розглянемо основні канали збуту олії, 

яка виготовляється на підприємстві. Як видно, ПрАТ «Вінницький  

олійножировий комбінат» в 2018 році підвищив експорт олії на 4%, 

заключивши, поряд з постійними покупцями, договори з підприємствами 

Грузії, Вірменії, Азербайджану, Туркменістану.   
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Рисунок 1 – Характеристика каналів збуту олії ПрАТ «Вінницький  

олійножировий комбінат» у 2016 році 

Наразі продукція з Вінницького підприємства експортується у більш ніж 

70 країн світу, підприємство не має проблем із збутом продукції, оскільки 

має високу якість, яка відповідає усім міжнародним стандартам.  

 

Рисунок 2 – Характеристика каналів збуту олії ПрАТ «Вінницький  

олійножировий комбінат» у 2018 році 

Крім того, збільшення обсягів експорту насіння соняшнику призвело до 

зменшення кількості вільних обсягів олійної культури на внутрішньому 

ринку. У порівнянні з попереднім сезоном у рейтингу основних покупців олії 

з України суттєво посилила свої позиції Туреччина, перемістившись з 
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шостого на перше місце за обсягами закупівель. Іншими великими 

споживачами нерафінованої олії були Єгипет, Іспанія, Франція та 

Нідерланди.  

Основні сегменти ринку, де оперує ПрАТ «Вінницький  олійножировий 

комбінат»  : 

1) Рослинні олії: 

- Експорт продукції ПрАТ «Вінницький  олійножировий комбінат» через 

порти Чорного моря; 

- Ринок рослинних олій України; 

- Ринок рослинних олій країн Європи; 

- Ринок соняшникової і рапсової олії країн СНД. 

2) Соняшниковий, рапсовий, соєвий шрот. 

3) Модифіковані жири серії «Vioil»: 

- Харчові підприємства України; 

- Харчові підприємства Польщі; 

- Харчові підприємства країн СНД. 

4) Нові перспективні ринки: 

- Фасована рапсова і соєва олія – альтернатива фасованому 

соняшниковому, яке на світових ринках ЄС і США кінцевим споживачем 

вважається ексклюзивним продуктом харчування. 

- Рапсова олія для технічних харчових цілей – рапсова олія для 

використання в технічній сфері. Виробництво екологічно чистого 

біологічного палива з відтворної сировини (біодизель). 

5) Ринок замінників молочного жиру для молочної промисловості 

України. 

6) Підприємства харчової промисловості в Україні і Польщі [2]. 

Отже, за результатами проведеного дослідження нами: 

охарактеризовано особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат»; проаналізовано основні 
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канали збуту олії та основні сегменти ринку, де оперує ПрАТ «Вінницький  

олійножировий комбінат». 
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ОПТИМІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Стаття присвячена дослідженню процесу оптимзацї стратегії розвитку  

підприємств в умовах невизначеності. Актуальність теми дослідження 

обумовлена тим, що незважаючи на досить широкий спектр теоретичних і 

практичних розробок у сфері стратегічного управління, багато питань 

формуванню стратегії розвитку підприємства є досить дискусійними. 

Різноманіття точок зору на процедури, що становлять процес формування 

стратегії і на саму сутність стратегії робить стратегічне управління 

актуальним в усі часи і застосовним в будь-якій сфері соціально-економічної 

діяльності. 

Ключові слова: розвиток підприємства, економічний розвиток, техніко-

технологічний розвиток, стратегічна позиція, оптимізація підприємства, 

класифікація стратегій . 
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Ринкові перетворення, що відбувалися останнім часом у суспільно-

економічній системі, високий рівень конкуренції, вплив кризових явищ на 

рівні економіки, висока непередбачуваність змін у зовнішньому середовищі 

та курс нашої держави на вступ до ЄС вимагають від вітчизняних 

підприємств постійного пошуку нових більш ефективних інструментів і 

методів управління, спрямованих на досягнення та зміцнення конкурентних 

переваг на ринку та стабільну їх діяльність у довгостроковій перспективі. У 

зв’язку з цим важливим завданням стає необхідність переорієнтації на 

інноваційну модель розвитку та вдосконалення бізнеспроцесів на 

підприємстві, вирішення якого досягається в рамках стратегічного 

управління шляхом розробки та реалізації різноманітних стратегій та 

застосування процесного підходу до організації та управління господарською 

діяльністю підприємства. 

Дослідженню питань управління розвитком підприємств присвячені 

праці таких відомих вітчизняних і зарубіжних вчених, як Гапоненко О.Л., 

Дунда С.П., Какуніна Г.А., Коротков Э.М., Надтока Т.Б., Пакрухина А.П., 

Пащенко О.П., Плугіна Ю.А., Побережний Р.О., Погорєлов Ю.С., Раєвнєва 

О.В. та інших. 

Метою статті є пошук концепції, що дозволяє обрати корпоративну 

стратегію, пристосовану до того або іншого рівня невизначеності. Розглянути 

необхідність для підприємства стратегічного планування з поетапним 

вибором оптимальної стратегії розвитку. Кожне підприємство, що діє в 

умовах ринкової економіки, є унікальним за своїми характеристиками. Отже, 

ставиться завдання визначити зміст стратегічного бізнес-планування, який є 

процесом унікальним, а його форми і методи не можуть братися як еталон 

для всіх підприємств.  

Визначення стратегії розвитку для підприємства принципово залежить 

від конкретної ситуації, що склалася в середині підприємства, та у 

зовнішньому середовищі на час розроблення стратегії, практично можна 

стверджувати, що скільки існує підприємств, стільки існує конкретних 
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стратегій. Проте аналіз практики вибору стратегій свідчить, що існують 

загальні підходи до формулювання стратегії та загальні рамки, в які 

вписуються стратегії.  

Відомий представник Гарвардської школи бізнесу М. Портер 

запропонував на підставі врахування співвідношення двох найважливіших 

факторів – масштабів цільового ринку та конкурентних переваг три основних 

підходи до розроблення стратегії поведінки фірми на ринку. Основна 

сутність підходів М. Портера випливає з концепції позиціонування, описаної 

Д. Траутом і Е. Райсом, і полягає у тому, що компанія, з метою успішного 

функціонування, повинна певним чином виділитися на фоні конкурентів. 

Аналіз даних підходів наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Аналіз основних підходів до формування стратегії (за 

М.Портером) 

Назва 

підходу 

Сутність 

підходу 

Необхідні передумови, 

джерела переваг 

Основні ризики 

Лідерство по 

витратах 

Мінімізація 

витрат на 

виробництв

о та 

реалізацію 

продукції 

- Стабільні умови, коли попит 

перевищує пропозицію; 

- обслуговування великої 

кількості різних сегментів 

ринку; 

-використання найсучаснішого 

обладнання; 

- максимальна автоматизація 

процесів; 

- високопрофесійний персонал; 

- диференціація; 

- вигідний доступ до сировини, 

матеріалів та комплектуючих; 

- постійний моніторинг 

поточної 

- Більш високі технологічні та 

маркетингові досягнення 

конкурентів; 

- нові розробки в управлінні; 

-створення дистриб’юторської 

мережі; 

- перебільшена увага до витрат, 

що призводить до нездатності 

відчути необхідність зміни 

асортименту продукції; 

- зміна зовнішніх факторів у 

країні і світі; 

- інфляція; 

- поява на ринку глобальних 
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ситуації  конкурентів; 

- втрата мотивації 

співробітниками 

 

Диференціація 

Зайняти 

унікальне 

місце в умах 

споживачів, 

оперуючи 

певною 

унікальною 

властивістю 

товару 

Наявність у підприємства 

високого потенціалу для 

проведення НДДКР, сучасного 

обладнання, за допомогою 

якого можна виготовити якісну 

продукцію, гарних 

дизайнерських розробок, 

високорозвиненої системи 

маркетингу. 

Джерелами переваг можуть 

слугувати як якість продукції, 

так і образ, марка, способи 

доставки товару, після 

продажний сервіс 

- Велика різниця у втратах з 

лідером галузі, коли ціни для 

більшості споживачів стають 

невиправдано високими; 

- зростання ступеня 

інформованості споживачів, у 

результаті чого товар перестає 

бути унікальним; 

- копіювання продукту 

конкурентами 

Спеціалізація 

(фокусування) 

Фіксація 

певного 

сегменту 

ринку і 

концентраці

я 

підприємств

а 

на обраному 

сегменті. 

Побудова своєї діяльності на 

аналізі потреб та вимог 

конкретних споживачів певного 

сегменту ринку й досягнення 

більш високого рівня 

обслуговування, ніж у 

конкурентів. Два шляхи 

досягнення переваг: за рахунок 

фокусування на витратах або за 

рахунок фокусування на 

диференціації 

- Витрати компанії, яка працює 

з вузькою цільовою аудиторією 

вищі за витрати компанії, яка 

обслуговує галузь у цілому,тому 

рівень цін може перевищити ефект від 

фокусування; 

- скорочення різниць у вимогах 

до конкретного товару з боку 

цільового сегмента і ринку в цілому; 

- конкуренти знаходять ще вужчі 

групи споживачів (підсегменти) в 

межах обраного фірмою цільового 

сегмента  

 

 

На нашу думку, запропонована модель формування стратегій є 

статичною і не враховує той факт, що конкуренти теж орієнтуються на норми 
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прибутковості, вищі за середні по галузі, та спрямовують зусилля на 

освоєння нових сегментів та ринків збуту. З огляду на цей факт, заслуговує 

на увагу стратегічна модель Койна-Субрманіама, яка дозволяє врахувати при 

формуванні стратегії такі фактори, як невизначеність, швидкість змін, певні 

фактори внутрішнього середовища підприємства. На думку К. Койна і С. 

Субрманіама додатковими джерелами конкурентних переваг слугують якісне 

виконання рутинних операцій та гнучке розуміння причинно-наслідкових 

зв’язків. Розуміння причинно-наслідкових зв’язків може бути зумовлено 

наявністю спеціальних науково-технічних знань, здатністю визначати 

тенденції на підставі розрізнених даних, високим творчим потенціалом 

компанії . 

На сьогодні не існує універсального набору методик, який би гарантував 

компанії здобуття інформації необхідної якості і в потрібному обсязі для 

розробки ефективної стратегії. Необхідно розуміти, що проведення аналізу 

не є самоціллю – його кінцевим результатом стають проекти рішень, в 

даному випадку – стратегічний план. Тому керівництву компаній слід 

поступати таким чином: вибрати спершу декілька (чим менше, тим краще) 

методик стратегічного аналізу і почати їх застосовувати на практиці, 

причому робити це регулярно. Головне – не захоплюючись зайвим аналізом, 

перейти до етапу розробки стратегії і довести її до більш менш прийнятного 

варіанту . 

Розробка стратегії розвитку підприємства - обов'язкова умова успішного 

розвитку підприємства. Важковловиме на перший погляд і скептично 

оцінюється деякими керівниками поняття дозволяє організувати роботу 

підприємства, як в поточний період часу, так і в довгостроковій перспективі, 

найбільш ефективно і доцільно використовувати ресурси підприємства, 

скоординувати роботу всіх служб і підрозділів, визначивши пріоритети його 

розвитку. 

Визначення пріоритетів розвитку підприємства - важливе і складне 

завдання, що стоїть перед його керівництвом. Пріоритети стратегічного 
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розвитку повинні відповідати критеріям доцільності, ефективності та 

перспективності. 

Можливі безліч напрямків стратегічного розвитку, робота з якими 

ведеться в різних поєднаннях з урахуванням їх безпосередньої та 

перспективної важливості. 

Всі напрями  можна об'єднати в наступному переліку: 

- розвиток технологій - кінцевою метою є виробництво продукту з 

заданими параметрами найбільш економічним і доцільним способом. 

Реалізується шляхом розробки або придбання нових або вдосконалених 

технологій; 

- розвиток продукту - кінцевою метою є формування 

конкурентоспроможної товарної маси, що успішно реалізується на ринку і 

приносить підприємству бажаний дохід. Реалізується шляхом вдосконалення 

продуктів, що випускаються, освоєння нових видів продукції, диверсифікації 

або звуження продуктового портфеля і видів діяльності; 

- розвиток ресурсної бази - кінцевою метою є забезпечення підприємства 

необхідними ресурсами необхідної якості в необхідні терміни і в 

необхідному обсязі. Реалізується шляхом модернізації, оновлення та 

розширення виробничої бази, формування конкурентоспроможного 

персоналу, оптимізації фінансування; 

- розвиток управління - кінцевою метою є створення і підтримання 

ефективної системи управління підприємством, його підрозділами та видами 

діяльності. 

Все це реалізується шляхом розробки і впровадження сучасних 

технологій управління підприємством . 

Сучасне підприємство є відкритою системою, яка взаємодіє з іншими 

економічно-соціальними системами і піддається впливу зовнішнього 

середовища. Динамічність зовнішнього середовища, наявність 

невизначеності, неповноти інформації, нестабільності зобов’язують 

підприємства постійно впроваджувати зміни. Всі види діяльності 
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підприємства взаємопов’язані і в тій чи іншій мірі формують кінцевий 

результат. Отже керівництво, плануючи отримати певний результат у 

довготерміновій перспективі, повинно приділяти значну увагу вивченню 

напрямів усіх аспектів економічного розвитку: виробничого, маркетингового, 

інноваційного, фінансового, інвестиційного тощо (табл. 2). 

Таблиця 2 - Напрями економічного розвитку підприємства 

Види економічного 

розвитку підприємства 

Напрями економічного розвитку 

підприємства 

1 2 

Виробничий 

- розширення номенклатури та асортименту 

продукції; 

- впровадження ефективних методів 

нормування запасів ресурсів;  

- розроблення графіка потреби в ресурсах; 

- оптимізація виробничихплощ;  

- підвищення виробничої потужності 

Фінансовий 

- зниження собівартості продукції;  

- пошук новихрезервів зростання прибутку;  

- пошук новихрезервів зменшення збитків; 

- оптимізація витрат на ресурси, виробництво, 

заробітну плату;  

- оптимізація втрат від настання ризиків, в 

тому числі фінансових;  

- забезпечення фінансової рівноваги, стійкості, 

платоспроможності і ліквідності 

підприємства у довгостроковому періоді; 

- забезпечення фінансової безпеки 

підприємства; 

- балансування структури активів та пасивів, 

доходів та витрат. 

Інвестиційний 

- формування оптимального портфеля 

інвестиційнихпроектів; 

- оптимізація втрат від настання 

інвестиційнихризиків;  

- балансування доходу та ризику від 

інвестиційного проекту;  

- оптимізація системи управління 

інвестиційною діяльністю; 

- пошук дешевших джерел фінансування 

інвестиційних проектів, альтернативних 

методів залучення інвестиційних ресурсів 

Інноваційний 
- визначення пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності; 

- перехід на інноваційні методи ведення 

виробничо-господарської чи іншої 
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діяльності; 

- впровадження у діяльність результатів НТП 

Маркетинговий 

- удосконалення продукції відповідно до 

потреб ринку; 

- дослідження та вихід на нові сегменти ринку; 

- диверсифікація діяльності, асортименту 

продукції; 

- пошук новихспоживачів, клієнтів, партнерів 

 

Зношеність основних виробничих фондів, відсутність доступних джерел 

фінансування оновлення виробництва, невідповідність вітчизняних 

стандартів міжнародним – це ще не повний перелік гальмуючих факторів 

техніко-технологічного розвитку підприємства. Техніко-технологічний 

розвиток підприємства являє собою процес переходу на новий, якісний 

технічніко-технологічний стан шляхом удосконалення техніки, технології, 

продукції і послуг, що виробляються, під впливом факторів внутрішнього та 

зовнішнього середовища. 

Рівень техніко-технологічного розвитку підприємства формує стан 

техніко-технологічної бази підприємства, під якою розуміють системну 

сукупність найбільш активних елементів виробництва, яка визначає 

технологічний спосіб одержання продукції, здійснюваний за допомогою 

машинної техніки, різноманітних транспортних, передавальних, 

діагностичних та інформаційних засобів, організованих у технологічні 

системи виробничих підрозділів і підприємства загалом .  

Отже, стратегія розвитку формує перспективи підприємства та визначає 

його позиціонуваня на ринку. Водночас сучасна стратегія повинна бути 

гнучкою для внесення відповідних коректив, які сприятимуть підвищенню 

результативності господарської діяльності підпиємства.  

Інформаційнокомунікаціний 

- організація інформаційного обслуговування 

підприємства; 

- створення відповідної інформаційної 

підтримки діяльності підприємства; 

- автоматизація процесу залучення, 

оброблення, зберігання і використання 

інформації; 
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Отже, формування стратегії розвитку в сучасних підприємств є 

важливою і відповідальною роботою від якої залежить його маайбутній  стан.  
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ОЦІНЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ 

КОМУНІКАЦІЙНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуті методи оцінювання ефективності комунікацій, вивчено 

методи визначення ефективності маркетингової діяльності різними 

науковими школами, систематизовано показники оцінки ефективності 

впливу на одержувачів комунікативних повідомлень. Розглянуто порядок 

формування механізму управління маркетинговою комунікаційною 

політикою та розроблено алгоритм оцінювання впливу інтернет-комунікацій 

на ефективність маркетингової діяльності підприємства у внутрішньому 

інтернет-середовищі. 

Ключові слова: комунікації, маркетингові комунікації, комунікаційна 

політика, інструменти комунікаційної політики. 

Оцінка ефективності комунікаційної політики підприємства необхідна 

для контролю проведених заходів, коригування комунікаційної політики 

підприємства та коригування бюджету комунікаційної політики. 

Існує ряд підходів до оцінки ефективності комунікаційної політики 

підприємства. Найбільш часто завдання оцінки ефективності інтегрованих 

комунікацій вирішується шляхом порівняльного аналізу витрат і вигод як в 

масштабах підприємства, так і окремих маркетингових проектів [1]. 

«Поняття ефективність реклами» має на увазі зміну обсягів продажів під 

впливом маркетингових комунікаційних заходів, збільшення частки ринку, 

впізнавання марки і т.д. »[2].  Кобцев Р.Ю. [3] пропонує модель оцінки 

ефективності комунікацій, що складається з чотирьох послідовних етапів 

(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Модель оцінки ефективності комунікацій [3] 

 

Автори, спираючись на модель Кобцева Р.Ю., розглянули групи 

показників, що сприятимуть визначенню комунікативної та психологічної 

ефективності комунікацій. Однак складність оцінки ефективності 

комунікаційної політики підприємства полягає в тому, що вплив 

інструментів комунікаційної політики підприємства не завжди визначається 

обсягом витрачених на них коштів і відповідно не завжди може бути 

визначено кількісно. 

Визначаючи ефективність здійснення маркетингових комунікацій 

зазначимо, що Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш. під «ефективністю» 

розуміють відношення ефекту, результату, до витрат, що забезпечили його 

отримання [4, с. 478]. Як зазначає Ромат Є., одним із показником 

ефективності рекламної кампанії є відношення приросту прибутку, 

отриманого після рекламної кампанії, до суми рекламних витрат [5, с. 555]. 

Визначення ефективності маркетингової діяльності як відношення 

отриманого прибутку до витрат на здійснювану діяльність знаходить своє 

відображення, зокрема, в фаховій маркетинговій роботі за редакцією 

Павленка А.Ф. [6]. Зазначається, що «У процесі визначення цього показника 

доцільно певним чином абстрагуватися. Ідеться про те, що витрати і 

прибуток від інших видів діяльності підприємства залишаються незмінними. 
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Це дає можливість певною мірою нейтралізувати вплив інших заходів 

маркетингової діяльності на ту частину прибутку від реалізації продукції, 

одержаної від проведення підприємством досліджуваного заходу [6, с. 479]» 

[7].  

Таким чином, ефективність здійснюваних заходів з маркетингових 

комунікацій визначається за формулою: 

MK

MK
МК

C

E
ЕF 

,                                               (1) 

де МКЕF  – ефективність маркетингових комунікацій. 

МКЕ  – отриманий ефект від здійснення маркетингових комунікацій, виражений у 

формі прибутку, 

МКC  – витрати на маркетингові комунікації. 

Отриманий ефект від здійснення маркетингових комунікацій МКЕ  

представляє собою різницю між отриманою додатковою виручкою як 

наслідку комунікативної кампанії та витратами на комунікативну кампанію 

та може бути розрахований за формулою: 

MKМК CDЕ   ,                                             (2) 

де МКЕ  – отриманий ефект від здійснення маркетингових комунікацій, 

MKD  – додаткова виручка від реалізації продукції, отримана в результаті здійснення 

комунікацій, 

МКC  – витрати на маркетингові комунікації. 

Одним з найбільш простих методів є метод визначення зміни обсягів 

реалізації продукції в результаті проведених заходів [8, с. 229]: 

%100
1

1 







t

tt

Q

QQ
Q

,                                             (3) 

де Q  – частка збільшення обсягу продажів від проведення комунікативних заходів; 

1, tt QQ
 – обсяг продажів відповідно до і після проведення маркетингової 

комунікативної кампанії. 

Оганесян О.С. запропонував рівняння ефективності в критеріальному 

вигляді, однак воно розраховане на оцінку ефективності лише рекламної 

діяльності [9-10]. 
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Кочкіна Н. запропонувала рівняння регресійної залежності між обсягом 

продажів і бюджетом рекламної кампанії [11]. Це дозволить визначити 

ступінь насиченості ринку рекламними повідомленнями і, як наслідок, 

спрогнозувати ступінь реакції ринку на них. 

Також слід відзначити теоретичні розробки Ламбена Ж.-Ж., Божкової 

В.В., Примак Т.О. та інш., зокрема ті, що запропоновані для споживчого 

ринку, а також модель залежності обсягу продажів від витрат на 

маркетингові заходи [1-15]. Особливістю визначення ефективності є 

врахування доходу, отриманого тільки від споживачів. 

Ефективність впливу на одержувачів комунікативних повідомлень 

можна визначати наступними показниками (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Показники оцінки ефективності впливу на одержувачів 

комунікативних повідомлень 

Вибір одного із запропонованих вище показників залежить в основному 

від складності проведеної кампанії і одержувачів комунікативного 

повідомлення – це визначає кількість показників, що вимагають розрахунку. 

Недоліком вищеперелічених способів розрахунку, що заважає їх 

використанню в даній роботі, є також нівелювання ефекту синергії, який 

виникає при здійсненні інтегрованих маркетингових комунікацій. Для вибору  
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Отриманий  прибуток, якщо комунікація спрямована на споживачів 

Додатковий доход, отриманий у результаті залучення посередників або 

одержання більше вигідних пропозицій від нових постачальників 

Додатковий доход, отриманий у результаті комунікативного впливу на 

журналістів, позитивні публікації яких ведуть до збільшення 

поінформованості цільових аудиторій, що виражається в кількості 

додаткових споживачів, посередників 

Додатковий доход, отриманий у результаті ефективної комунікації з 

контактними аудиторіями, що виражається у поліпшенні іміджу 

підприємства  
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методичного підходу до оцінки ефективності інтегрованих маркетингових 

комунікацій промислових підприємств автор проаналізував фахову 

літературу [2-10]. З великої кількості запропонованих підходів, на нашу 

думку, найбільш конструктивними є розробки професора кафедри 

маркетингу КНЕУ Примак Т.О. 

Примак Т.О. розробила форму вираження синергічного ефекту, що має 

такий вигляд [6, с. 134-135]: 

),;;;;( ПМСЗППРПРІМК ЕЕЕЕEfЕ                                     (4) 

де ²ÌÊÅ  ― синергічний ефект від застосування інтегрованих маркетингових 

комунікацій; 

ПРE  – поєднання ефектів, що виникають від проведення акцій з ПР; 

РE  – поєднання ефектів, що виникають від проведення акцій з реклами; 

ППE  – поєднання ефектів, що виникають від проведення акцій персонального 

продажу; 

СЗE
 – поєднання ефектів, що виникають від проведення акцій із стимулювання 

збуту; 

ПМE  – поєднання ефектів, що виникають від проведення акцій з прямого 

маркетингу. 

 

Примак Т.О. відзначає, що синергічний ефект може бути як позитивним, 

так і негативним. Позитивний ефект виникає при умові: 

);;;;( ПМСЗППРПРІМК ЕЕЕЕEfЕ   > 
) ІМКЕ
. Негативний ефект виникає при умові:  

);;;;( ПМСЗППРПРІМК ЕЕЕЕEfЕ   < 
) ІМКЕ
. 

На наш погляд, запропонована формула (4) при розрахунку 

ефективності маркетингових комунікацій підприємства потребує подальшого 

дослідження, оскільки може бути доповнена за рахунок включення елементів 

комплексу інтернет-комунікацій. 

Багато авторів поділяють економічну і психологічну (комунікативну) 

ефективність реклами. Цей поділ можна застосувати і до комунікаційної 

політики підприємства в цілому. Економічний ефект реклами найчастіше 

визначають шляхом виміру її впливу на розвиток товарообігу. Однак 

найбільш точно встановити, який ефект дала реклама, можна лише в тому 
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випадку, якщо збільшення збуту товару відбувається негайно після впливу 

комплексу реклами. 

Економічний ефект маркетингових комунікацій може базуватися на 

визначенні їх впливу на такі показники, як прибуток, зміну товарообігу. 

Економічну ефективність маркетингових комунікацій відображає перш за все 

показник їх рентабельності. Основним недоліком даного методу є 

неможливість врахувати вплив попередньої комунікаційної діяльності 

підприємства, популярність підприємства і товару, їх імідж в очах 

потенційного покупця, інерція купівельного поведінки, пов'язана з 

прихильністю до бренду, задоволеністю колишніми покупками, сезонні 

коливання попиту на товар, інфляція і інфляційних очікувань замовників. 

Тому виділити ефект безпосередньо від застосування комплексу 

маркетингових комунікацій часто буває досить важко. Ефект від 

застосування реклами оцінити найпростіше, так як саме над цією 

маркетинговою комунікацією підприємство має найбільший ступінь 

контролю. Та й витрати на рекламу простіше піддаються обліку. 

Однак в разі, коли оцінюється тільки ефект і ефективність реклами, 

неврахованим залишається вплив не тільки сторонніх чинників, а й інших 

видів комунікації. Якщо ж оцінюється комплекс маркетингових комунікацій 

в цілому, не враховується взаємовплив маркетингових комунікацій. 

Терміни «психологічна ефективність комунікаційної політики» і 

«комунікаційна ефективність комунікаційної політики» вживаються, як 

правило, в якості синонімів. Психологічний ефект від застосування 

комунікації відрізняється від економічного тим, що виражається не тільки в 

здійсненні покупки. Психологічний (комунікаційний) ефект 

характеризується кількістю споживачів, що запам'ятали назву товару. 

Психологічна (комунікаційна) ефективність комунікаційної політики 

підприємства базується на визначенні психологічного (комунікаційного) 

ефекту від застосування інструментів комунікаційної політики. «Оцінку 

комунікаційної ефективності можна отримати на основі тестування ринку до 
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її початку (претестування, пробне тестування) і в період її проведення 

(посттестування)» [16]. 

Оцінка психологічної (комунікаційної) ефективності необхідна, перш за 

все, для управління маркетинговими комунікаціями, наприклад, для вибору з 

декількох рекламних звернень найбільш дієвого. Особливо важливо оцінити 

комунікаційну ефективність до того, як даний засіб буде використано, щоб 

уникнути зайвих витрат. Предтестування зазвичай здійснюється за 

допомогою фокус-груп, складених з урахуванням особливостей цільової 

аудиторії та різними методами (рис.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Методи претестування  комунікаційної ефективності [16] 

 

Оцінка психологічної (комунікаційної) ефективності менш важлива, ніж 

оцінка економічної ефективності, так як реальний економічний результат 

(приріст прибутку, товарообігу, збільшення рентабельності і т.д.) 

підприємство зможе отримати, тільки якщо покупці куплять товар. Просте ж 

запам'ятовування і навіть позитивне ставлення споживача до підприємства і 

його товарів не гарантують здійснення покупки. 

Оцінка комунікаційної активності підприємства може включати в себе 

аналіз витрачених на комунікаційну політику засобів (оцінку як структури, 

так і динаміки цих показників) і дослідження результатів зовнішніх джерел 

(поінформованість покупців про підприємство та його товари, кількість 

Методи претестування  комунікаційної ефективності 

Пряма оцінка з використанням 
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рекламних повідомлень, переданих 

через друковані видання, відео, аудіо 

Лабораторний тест (із застосуванням 

різних приладів) для визначення 

уваги і емоцій по відношенню до 

пропонованої рекламі 

Метод експертних оцінок (для того, 

щоб виявити всі негативні асоціації, 

пов'язані з тим чи іншим аспектом 

комунікації) 

Пряма оцінка з використанням 

вербальної шкали 
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статей у галузевій друку і т.д.). Оцінка іміджу підприємства може бути 

проведена як за допомогою досліджень думок потенційних споживачів, так і 

шляхом опитування експертів (рис.4). 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Методи оцінки комунікаційної ефективності під час і після 

реалізації маркетингових комунікацій [16] 

Аналіз досягнення поставлених раніше комунікаційних цілей і завдань 

підприємства можливий тільки в тому випадку, якщо на попередніх етапах 

комунікаційні цілі і завдання підприємства були сформульовані чітко і точно. 

При відсутності у підприємства документально закріпленої комунікаційної 

політики підприємства цей вид аналізу не проводиться. 

Таким чином, оцінка ефективності комунікаційної політики 

підприємства важлива для кожного підприємства, так як дозволяє 

контролювати процес маркетингових комунікацій, знаходити нові шляхи 

підвищення результативності комунікаційної політики. Важливо, щоб оцінка 

ефективності була комплексною і систематичної.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ 

СКЛАДОВИМИ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ТОВ «БУД 

ЕНЕРГО СЕРВІС» 

Стаття присвячена дослідженню процесу удосконалення управління 

основними складовими внутрішнього середовища на підприємстві. У статті 

розглянуто головні приклади використання програмного забезпечення для 

планування ресурсів підприємства. Проаналізовано основні показники 

фінансово-господарської діяльності ТОВ «Буд Енерго Сервіс».  

Ключові слова: управління, середовище підприємства, внутрішнє 

середовище, програмне забезпечення, планування, ресурси підприємства. 

Ефективний розвиток вітчизняних підприємств і їх інтеграція у світову 

економіку в сучасних умовах не можна уявити без реалізації нових 

механізмів управління та розвитку сучасних форм господарювання, 

заснованих на використанні інноваційних методів управління та організації 

виробництва. Необхідність інтенсифікації розвитку вітчизняних підприємств 

вимагає від майбутніх фахівців глибоких знань об'єктивних економічних 

законів і особливостей їх реалізації на рівні підприємств, а також ґрунтовних 

практичних навичок обґрунтування управлінських рішень, планування, 

організації виробництва і праці. 

У сучасній економічній літературі разом з поняттям «управління» 

широко вживають поняття «менеджмент». При цьому такі автори, як 

Герчикова І.М., Зельдович Б.З., Казначевська Р.Б., Чуєв І.М., Матросова О.В., 
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Румянцева З.П., Саломатін М.А.  та Акбердін Р.З.  ототожнюють ці поняття в 

своїх працях. В той час, коли Большаков А.С., Михайлов З.І., Мідюк О.М., 

Горьканова Л.В., Янгічер О.С. категорично пропонують розмежовувати дані 

поняття. 

Будь-яка організація, як і ТОВ «Буд Енерго Сервіс», знаходиться і 

функціонує в рамках внутрішнього середовища. Воно зумовлює успішність 

функціонування підприємства, накладає певні обмеження на операційні дії і в 

якійсь мірі, кожна дія підприємства можлива тільки в тому випадку, якщо 

середовище допускає його здійснення. Тому, говорячи про управління 

підприємством, велику увагу потрібно приділяти саме компонентам 

внутрішнього середовища підприємства.  

Удосконалення внутрішнього середовища підприємства пов'язано з 

різними категоріями (рис.1). 

 

Рисунок 1- Категорії удосконалення внутрішнього середовища 

підприємства [6] 

Розглянемо більш детально фактори, які відносяться до сфери фінансів, 

до них відносять: 

 гнучкість структури капіталу; 

 можливість залучення короткострокового і довгострокового капіталу; 

 відношення до податків; 

 ефективний контроль над витратами; 

 ефективний контроль над витратами та можливість їх зниження; 

 система обліку витрат; 

Категорії удосконалення внутрішнього 

середовища підприємства  

Сфера фінансів 

Організація  Умови праці 

Культура 

Керівництво  

Організаційна структура 
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 складання бюджету і планування прибутку [6]. 

Для аналізу фінансового зрізу розглядаються питання тенденцій в змінах 

фінансових показників діяльності підприємства, відсоток прибутку, що 

забезпечується окремими підрозділами, здійснення капітальних витрат 

відповідно до майбутніх виробничими потребами і т. д. Для прикладу, 

розглянемо основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ «Буд 

Енерго Сервіс» за період 2016-2018 р.р. (табл. 1). 

Таблиця 1 – Аналіз основних показників фінансово-господарської 

діяльності ТОВ «Буд Енерго Сервіс» за період 2016-2018 р.р., тис. грн. 

№ 

Основні 

показники 

господарської 

діяльності 

Роки 
Відхилення 

Абсолютне (+,-) Відносне (%) 

2016 2017 2018 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Чистий дохід 

від реалізації 

продукції 

(товарів, 

робіт, послуг) 

9727,8 22024,1 31628,4 12296,3 9604,3 126,4 43,6 

2 Інші доходи 82,0 77,6 58,8 -4,4 -18,8 -5,4 -24,2 

3 Разом доходи 9809,8 22101,7 31687,2 12291,9 9585,5 125,3 43,4 

4 

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

(товарів, 

робіт, послуг) 

(5876,1) (15406,1) (24348,6) 9530,0 8942,5 162,2 58,0 

5 

Інші 

операційні 

витрати 

(1043,6) (1246,5) (3175,0) 202,9 

 

1928,5 19,4 154,7 

 

6 Інші витрати (12,5) (20,4) (84,8) 7,9 64,4 63,2 315,7 

7 Разом витрати 
(6932,2) (16673,0) (27608,4) 9740,8 10935,4 140,5 65,6 

8 

Фінансовий 

результат до 

оподаткуванн

я 

2877,6 5428,7 4078,8 2551,1 -1349,9 88,7 -24,9 

 

*Джерело: складено автором на основі [4] 
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Як бачимо з табл. 1, чистий дохід від реалізації продукції підприємства у 

2018 році зріс на 43,6% порівняно з попереднім періодом. Це говорить про те, 

що на підприємстві почали результативніше приймати управлінські рішення, 

а також використання всіх його ресурсів стало набагато ефективніше. Більш 

детально це можна розглянути на діаграмі, представлену на рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Динаміка надходження чистого доходу від реалізації продукції  

ТОВ «Буд Енерго Сервіс» за період 2016-2018 рр. [4]. 

Не можна сказати того ж самого про чистий прибуток (збиток). У 2018 

році чистий прибуток (збиток) на підприємстві ТОВ «Буд Енерго Сервіс» 

зменшився на 25,5%, тоді як у 2017 році спостерігалось збільшення чистого 

прибутку (збитку) на 75,6% порівняно з 2016 (рис. 3). 

  
Рисунок 3 – Динаміка чистого прибутку (збитку) ТОВ «Буд Енерго Сервіс» 

за період 2016-2018 рр. [4]. 
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Поряд з вивченням різних аспектів внутрішнього середовища організації 

дуже велике значення має також аналіз організаційної культури. Немає 

жодної організації, яка б не мала організаційної культури. Вона пронизує 

будь-яке підприємство наскрізь, проявляючись в тому, як здійснюють свою 

роботу співробітники, як вони ставляться один до одного і до організації в 

цілому. 

Інформацію про організаційну культуру можна отримати з різних 

публікацій, видань, з форумів, в яких підприємство представляє себе. 

Підприємство з сильною організаційною культурою прагне підкреслити 

важливість людей, які працюють в ній, приділяють велику увагу роз'ясненню 

своєї філософії, пропаганді своїх цінностей. У той же час для підприємства зі 

слабкою організаційною культурою характерне прагнення в публікаціях 

говорити про формальні організаційні і кількісні аспекти своєї діяльності [1].  

Уявлення про організаційну культуру дає і те, як співробітники 

працюють на своїх робочих місцях, як вони взаємодіють один з одним, чому 

вони віддають перевагу в розмовах. Для розуміння організаційної культури 

важливо знати, як побудована система кар'єри на підприємстві і які критерії 

служать для просування працівників по кар’єрним сходинках. У разі якщо на 

підприємстві  працівники просуваються швидко і за результатами 

індивідуальних досягнень, то можна припустити, що існує слабка 

організаційна культура. Якщо ж кар'єра співробітників має довгостроковий 

характер і перевага при просуванні віддається вмінню добре працювати в 

колективі, то таке підприємство має явні ознаки сильної організаційної 

культури [3].  

Розумінню організаційної культури сприяє вивчення того чи існують в 

організації стійкі заповіді, неписані норми поведінки, ритуальні заходи, 

перекази, герої і т. д. і наскільки про це поінформовані всі співробітники 

організації, наскільки серйозно вони ставляться до всього цього. Якщо 

співробітники добре обізнані про історію організації, серйозно і з повагою 
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ставляться до правил, ритуалів і організаційним символів, то можна впевнено 

припустити, що організація володіє сильною організаційною культурою. 

Говорячи про управління підприємством, не потрібно забувати, що в 

сучасному середовищі багато чого може залежати не тільки від людських 

ресурсів, але і від різного виду програмного забезпечення. Звичайно, в даний 

час важко уявити підприємство, яке в своїй роботі не використовувало б 

комп’ютерні приладдя та різні програми, але проблема в тому, що більшість 

підприємств не досить ефективно використовують свої можливості і 

можливості програмного забезпечення організації в цілому [2].  

Для різних підприємств, в тому числі і для ТОВ «Буд Енерго Сервіс», 

комплексна система управління підприємством або ERP-система - це один з 

важливих інструментів підвищення ефективності бізнесу. 

Перехід від традиційного управління комерційними процесами до 

програмного забезпечення для планування ресурсів підприємства ( далі ERP - 

Enterprise Resource Planning) може бути важливим для будь-якого бізнесу. 

Однак важливо розуміти, що прибутковість і зростання бізнесу залежить від 

якості процесів, які його підтримують [7]. 

Коротше кажучи, хоча перехід на ERP-пакет може бути некомфортним 

кроком у короткостроковій перспективі, він буде більш ніж платити за себе (з 

точки зору розвитку та рентабельності) в довгостроковій перспективі. 

Дивлячись на це, хочемо запропонувати п'ять прикладів удосконалення 

бізнес-процесів, що випливають із впровадження програмного забезпечення 

ERP (планування ресурсів підприємства) (табл. 2). 

Таблиця 2 – Методи удосконалення планування ресурсів підприємства  

№ Метод Пояснення 

1 2 3 

1 
Управління 

людським 

капіталом (HCM) 

Цей процес розглядає працівників як активи та може бути 

складним у виконанні за відсутності ERP-системи. Управління 

людським капіталом (далі HCM) здатне надати працівникам 

поточну цінність та спроектувати їх майбутню вартість на 

основі інвестицій, які компанія робить у них. 
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2 
Планування та 

складання 

графіків 

Оскільки ERP-системи призначені для управління та аналізу 

даних, вони прекрасні для вдосконалення процесів планування. 

ERP-звіти дозволять менеджерам бачити розбиття даних 

попередніх завдань, а також історію розкладу, розбиту за 

відділами. Ця функціональність дає керівникам проектів та 

керівникам підрозділів можливість виділяти відповідні робочі 

сили та впорядкувати майбутні операції. 

3 Управління 

запасами 

Хоча більшість компаній мають існуючий процес управління 

запасами, перехід на програмне забезпечення ERP дозволить 

збільшити гнучкість та покращити управління запасами. 

Програмне забезпечення для розподілу ERP дозволяє 

користувачам налаштовувати спеціальні прапорці та системи 

сповіщень для управління певними рівнями запасів і відповідно 

коригувати рівні. Це дозволяє компаніям бачити, коли у 

постачальників виникають затримки доставки, щоб вони могли 

домовитись про альтернативні рішення проблеми для підтримки 

належного запасу. 

4 

Комплексне 

управління 

відносинами з 

клієнтами (CRM) 

Програмне забезпечення управління відносинами з клієнтами - 

це повністю окремий набір програм. Управління відносинами з 

клієнтами зосереджується на покращенні відносин із клієнтами. 

5 Спрощене 

звітування 

Звітність - це основна частина кожного бізнесу. Для компаній, 

що не мають ERP, створення звітів може бути виснажливим і 

громіздким процесом, який вимагає багато часу та ресурсів. 

Багатьом підприємствам навіть доводиться вносити додатковий 

час у робочий день, щоб працівники могли складати та подавати 

щоденний пакет звітів. 

*Джерело: складено автором на основі [7]  

Як бачимо, впровадження ERP різко зменшується витрату часу та 

ресурсів. Більшість програм спрощують процес генерації та розповсюдження 

звітів. Для зменшення відходів багато ERP-платформ мають вже налаштовані 

фільтри, які дозволяють користувачам створювати звіти, що містять лише 

відповідні дані у простому форматі електронних таблиць.  

Говорячи про планування ресурсів підприємства, що набагато покращує 

сам процес управління на підприємстві, неможливо не згадати про відкриття 

Кріса Оуена. Він виділив 7 кроків , які допоможуть підготувати підприємство 

до успіху під час змін в управлінні ним: 

1. Зміна напряму уваги – запорука успіху. 

2. Показуйте вразливість, щоб гарантувати серйозне сприйняття змін. 

3. Розділяйте цілі від фінансових стимулів. 

4. Знайдіть своїх чемпіонів. 
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5. Маленькі звички до загальних культурних змін. 

6. Управляйте звітністю шляхом оцінки. 

7. Не бійтеся кидати виклик жорстким змінам [8]. 

Розглянемо більш детально кожен з кроків. Культура звинувачення 

занадто звична - особливо якщо мова йде про низький рівень прийняття 

нових процесів. Замість того, щоб агресивно звертати увагу на 

невикористання новітніх процесів на підприємстві (наприклад, нове 

програмне забезпечення), продемонструйте позитивний посил на цю 

ситуацію. Наприклад, скажіть, що нове програмне забезпечення скоротить 

ваш час, витрачений на адміністративні завдання і підвищить прибуток 

підприємства. Це і доводить той факт, що зміна напряму уваги – запорука 

успіху.   

 Це може здатися незрозумілим, але загальним бар’єром на шляху до 

культурних змін є форма спілкування «зверху вниз». Лідери, які тільки 

критикують та контролюють, а не відкривають діалог з своїми підлеглими, 

рідше налаштовують свою команду на успіх. Менеджери, які показують, що 

вони теж боролися зі зміною звичок у минулому, навпаки дають можливість 

персоналу побачити і зрозуміти, що ваше підприємство може важко 

переживати зміни, але вони є можливими і досить важливими [8].  

Наявність фінансових стимулів може бути чудовим мотиватором, але це 

також може придушити справжню зацікавленість працівників. Тому важливо 

розділяти цілі від фінансової винагороди. Працівники рідше звертаються за 

допомогою у вирішені робочих питань до керівництва, якщо це вплине на 

рішення щодо їх фінансової винагороди. Тоді як хтось, цілі якого не пов'язані 

з їх фінансовим забезпеченням, швидше попросить про допомогу. 

Культурні зміни - це величезна частина впровадження високих 

стандартів якості в компанії. Те, як люди думають, діють та почуваються під 

час роботи, має безпосередній вплив на стандарти якості. Знайдіть у кожному 

відділі людину, яка є вашим «чемпіоном», і використовуйте її, щоб 

допомогти поширювати ідею підприємства. Чим більш захоплено ваші 
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«чемпіони» ставляться до роботи, тим більш правдоподібними можуть бути 

зміни. 

Зробити багато невеликих змін набагато простіше, ніж раптово 

перемкнутися на глобальні. Заохочуйте невеликі звички, встановлюючи 

завдання, наприклад, запитувати щотижневий звіту кожному підрозділі. Або 

встановлюйте різні завдання щотижня - все, що спонукає користувачів 

отримати доступ до системи [8].  

Огляд процесу змін означає оцінку того, як лідери та команди керують 

своїм підходом до зміни культури. Регулярний огляд - 60 днів, 90 днів, 120 

днів, незалежно від необхідного інтервалу - допомагає людям брати 

відповідальність за свою діяльність. Знання того, що їх виконання роботи 

буде регулярно переглядатися, сприятиме персоналу повністю брати на себе 

зобов'язання щодо проекту. 

Кожне підприємство має свої особисті застарілі погляди, коли йдеться 

про зміну культури. Дайте всім шанс адаптуватися до змін, не бійтеся кидати 

виклик жорстким змінам. Часто керівництво доводиться прощатися з 

працівниками, які не категорично не підтримують майбутні зміни, але це з 

кращого боку впливає на розвиток самого підприємства [8].  

Розглянувши основні складові внутрішнього середовища підприємства, 

можна зробити висновок, що будь-яке підприємство знаходиться і 

функціонує в рамках внутрішнього середовища. Кожна дія підприємства, 

кожна зміна в управлінні ним можлива тільки в тому випадку, якщо 

середовище допускає його здійснення. Після аналізу основних показники 

фінансово-господарської діяльності ТОВ «Буд Енерго Сервіс» за період 

2016-2018 рр., стало зрозуміло, що зміна значення даних показників цілком і 

повністю залежить від вміння керівників ефективно приймати управлінські 

рішення.   

Також нам вдалось звернути увагу на удосконалення управління на 

підприємстві через використання програмного забезпечення. Загалом, 

перехід від застарілої системи управління підприємством до оновленого 
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набору програмного забезпечення для планування ресурсів підприємства 

може здатися непростим, але воно значно покращить процес управління на 

підприємствах. 

Використання програмного забезпечення для підвищення якості 

управління ризиками по суті означає більшу ефективність, чіткіші процеси, 

величезне скорочення використання адміністративного часу. Все це сприяє 

зниженню експлуатаційних витрат , що дозволяє керівництву більш детально 

планувати заздалегідь свою бізнес-стратегію для покращення роботи 

підприємства. 
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У статті визначено сутність поняття експортного потенціалу сфери 

виробництва в контексті забезпечення національної економіки, узагальнено 

механізми зміцнення безпеки національної економіки у процесі реалізації 

ЕПСВ та методик її кількісної оцінки; систематизацію міжнародного 

досвіду забезпечення національних інтересів при реалізації ЕПСВ; описано 

розробка напрямів зміцнення рівня безпеки економіки України з 

використанням ЕПСВ. 

Ключові слова: експортний потенціал, експорт, виробничий потенціал, 

економічний потенціал, конкурентоспроможність, безпека економіки. 

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, 

зменшення імпортозалежності економіки передбачає залучення потенціалу 

народного господарства. Потенціал охоплює засоби, запаси, джерела наявні 

та такі, що можуть бути мобілізовані, задіяні для досягнення певної мети, 

здійснення плану, вирішення певного завдання. 
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Потенціал втілює сукупність засобів, необхідних для ведення, 

підтримання, збереження чогось; він характеризується як ступінь потужності 

в певному відношенні, сукупність засобів та можливостей [3]. 

Наявність потенціалу передбачає можливість розвитку та вдосконалення 

певної системи. В економічному сенсі потенціал розглядається як здатність 

до виготовлення товарів та послуг певною країною, регіоном або ж 

підприємством, залежно від рівня здійснення аналізу. Згідно з економічними 

енциклопедіями, економічний потенціал країни – це ресурси країни, які при 

повному їх використанні дозволяють досягти максимального значення 

валового національного продукту. 

Таким чином, категорія «потенціал» – це:  

- система матеріальних і трудових факторів, що забезпечують 

досягнення мети виробництва;  

- сукупність необхідних для функціонування або розвитку системи 

різних видів ресурсів; 

- здатність комплексу ресурсів економічної системи виконувати 

поставлені перед нею завдання. 

Економічний потенціал об’єднує такі компоненти: природно-ресурсний, 

науково-технічний, трудовий, виробничий, експортний. 

Питання експортного потенціалу сфери виробництва країни (ЕПСВ) у 

контексті глобалізації знайшли своє висвітлення в працях В. Андрійчука, О. 

Власюка, Я. Жаліла, В. Капіцина, А. Кредісова, Ю. Кіндзерського, П. 

Кругмана, Д. Лук’янченка, А. Мазаракі, М. Мельникової, А. Мокія, Т. Негрія, 

А. Поручика, Н. Попадинця, М. Сейфулаєвої, А. Сухорукова, В. Сіденка, Т. 

Циганкової, Лі Хуа, М. Флейчук, С. Шаповала, В. Шевчука. У працях О. 

Бабінської, В. Богушова, В. Гейця, В. Горбуліна, Т. Голікової, О. 

Долженкова, Л. Ерхарда, А. Крамаренко, П. Лайко, Д. Ляпіна, Д. Стеченко, В. 

Тітаренко висвітлюється зв’язок експортного потенціалу та економічної 

безпеки країни. 
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Виробничий потенціал є сукупністю факторів, які визначають 

максимальну можливість виготовлення товарів або послуг у певний момент 

часу, а також відображає наявні та потенційні можливості виробництва, 

ресурси. Виробничий потенціал країни обмежується її граничними 

виробничими можливостями, які стимулюють торгівлю, є потенційною 

можливістю країни виробляти матеріальні блага для задоволення потреб 

населення за допомогою залучення всіх працездатних членів суспільства, 

використовуючи порівняльні національні переваги (масштабні природні 

ресурси, сприятливе географічне положення, ефективна інфраструктура, 

висока продуктивність праці та інші фактори). Ю. Донець визначає 

виробничий потенціал як максимально можливий річний, добовий або 

погодинний обсяг випуску продукції [2]. 

Виробничий потенціал на макрорівні передбачає підвищення 

ефективності промислового розвитку за рахунок удосконалення галузевої 

структури промислового виробництва й раціонального використання 

національних ресурсів. Виробничий потенціал розподіляється на 

реалізований та нереалізований, а з огляду на ресурсну базу – на 

відновлюваний та невідновлюваний, вихідний (ресурсна база і кадровий 

потенціал) і набутий (технології, інновації, міграційні потоки). 

Окрім виробничого, до складу економічного потенціалу входить також 

експортний потенціал, який визначають як можливість реалізувати товари та 

послуги на внутрішньому та зовнішньому ринках. На думку М. Жука, 

експортний потенціал визначається як характеристика здатності суспільного 

виробництва випускати конкурентоспроможну продукцію, яка реалізується 

на зовнішніх ринках. В. Руденко визначає потенціал у контексті «могутності» 

певної галузі, промисловості, регіону, країни [6]. Експортний потенціал 

окремої галузі промисловості в процесі міжнародної економічної інтеграції є 

здатністю продукції бути реалізованою на світовому ринку за умови 

відповідності його потребам за критеріями якості і конкурентоспроможністю 

та усунення протекціоністських бар’єрів з боку країн-імпортерів. У 
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виробничому потенціалі втілене ядро підвищення конкурентоспроможності 

продукції, оскільки інвестування в нові технології та обладнання, розвинуту 

наукову базу, реалізація наукових розробок безпосередньо у виробництві та 

кадри відповідного рівня кваліфікації забезпечують можливості зростання 

випуску нової високотехнологічної, конкурентоспроможної, наукомісткої 

продукції [4].  

Експортний потенціал є спроможністю економіки виявляти й постійно 

відтворювати свої конкурентні переваги на світовому ринку відповідно до 

умов середовища, що постійно змінюється. Експортний потенціал країни 

виступає як складно організована динамічна категорія, структура якої 

об’єднує такі підсистеми: внутрішній потенціал регіонів, потенціал 

експортних бар’єрів та потенціал зарубіжних ринків. 

Експортний потенціал – як основа визначення конкурентних переваг 

країни та її стратегічних зон господарювання, до яких належить економічна 

база країни, – є критерієм, що визначає місце країни у внутрішньому й 

міжнародному поділі праці та спеціалізації економічної діяльності [5]. Для 

експортної діяльності характерні наступні загрози: макроекономічні, 

політичні, валютні (зміна курсу і відсоткових ставок, що має особливу 

актуальність для кредитно залежних підприємств), кримінальні, виробничого 

процесу (операційні), договірного процесу, транспортні тощо. 

Економічний потенціал сфери виробництва втілює в собі усю сукупність 

ресурсів, необхідних для виготовлення товарів і послуг, здатних 

задовольнити потреби ринку.  

Окремо експортний потенціал може передбачати спроможність 

експортувати товари, що не були виготовлені вітчизняними 

товаровиробниками, тобто реекспорт. На сьогоднішній день відсутнє 

усталене тлумачення ЕПСВ, а також не розроблено єдиного набору критеріїв 

для кількісної оцінки ЕПСВ. ЕПСВ, з точки зору безпеки його реалізації в 

масштабах національного господарства, визначимо як сукупність природних, 

кадрових ресурсів, підприємницьких здібностей, технологій потрібних для 
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створення конкурентоспроможної продукції для потреб внутрішнього і 

зовнішнього ринків, з метою посилення міжгалузевих-міжрегіональних 

виробничих зв’язків, покращення платіжного балансу, підвищення рівня 

якості життя населення. Інновації запатентовані, але не запроваджені, або 

куплені, але не задіяні технології, являють собою пасивний ЕПСВ.  

Виробничий потенціал розглядається як спроможність виробляти 

продукцію, а в основу визначень експортного потенціалу на рівні країни, 

регіону або окремого підприємства покладена реалізаційна здатність 

виготовлених товарів, їх конкурентоспроможність [6]. Ресурсна компонента 

віднесена до групи ринкового впливу, оскільки нерівномірна ресурсна 

забезпеченість країн не є гальмівним чинником для розвитку експортного 

потенціалу сфери виробництва завдяки можливості імпортування необхідних 

ресурсів. 

ЕПСВ є складовою економічного потенціалу країни, нарощення та 

ефективне використання якого пов’язане зі зміцненням економічної безпеки 

країни. Для ефективної реалізації ЕПСВ важливе значення має формування 

міжгалузевих зв’язків, що сприяє підвищенню локалізації виробництва.  

Розширення ринків збуту продукції, як наслідок глобалізаційних 

процесів, чинить потужний вплив на стабільність валюти країни, якість 

торговельного балансу, рівень зайнятості та рівень життя населення. З поміж 

інших функцій торгівля виконує також соціальну, отже, слід дотримуватись 

пріоритетів гуманізації економічного розвитку. Крім того, товарооборот має 

досить щільний в’язок з рівнем забезпеченості населення [2]  

Отже, виробничий потенціал тісно виражається як можливість 

виготовлення товарів і послуг. Експортний потенціал визначають загалом як 

можливість реалізувати товари та послуги на внутрішньому та зовнішньому 

ринках. Експортний потенціал сфери виробництв з точки зору національної 

безпеки є природним, кадровим ресурсом для створення 

конкурентоспроможної продукції для потреб внутрішнього і зовнішнього 

ринків, з метою посилення міжгалузевих та міжрегіональних виробничих 
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зв’язків, покращення платіжного балансу, підвищення рівня якості життя 

населення. 
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Ознайомившись з мотиваційними теоріями, можна припустити, що 

основними факторами стимуляції праці державних службовців є вторинні 

потреби, адже в основі державної служби лежить служба найвищим 
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інтересам населення країни: кар’єрне зростання, прагнення до влади, 

самоактуалізація та ін. Можна зробити висновок, що первинні потреби 

державних службовців мають бути задоволені на високому рівні системи 

мотивації, щоб звернути увагу тільки на задоволення групи вторинних 

потреб. 

В умовах, що постійно змінюються досить непросто виявити своє 

професійне призначення, «знайти своє місце», яке б відповідало як заявленим 

особистим планам реалізації своїх знань і професійних навичок, здобутків і 

досвіду,  так і належним мотиваційним чинникам, які б стимулювали 

подальший професійний розвиток і фахове зростання з метою реалізації 

покладених на посадову особу державницьких задач. З метою прийняття 

якісних управлінських рішень визначено основні мотиваційні елементи праці 

посадових осіб органів місцевого самоврядування. 

Ключові слова: мотивація праці, посадові особи, органи місцевого 

самоврядування, вдосконалення мотивації, шляхи удосконалення. 

Розробка ефективних рішень в галузі мотивації трудової діяльності 

неможлива без проведення детального аналізу. Визначення цілей і завдань, 

які враховують специфіку організації (галузь діяльності, стан персоналу, його 

професійна спеціалізація), а також вибір методів дослідження, застосування 

яких забезпечить отримання необхідної інформації, дозволяє сформувати 

необхідну базу для аналізу системи мотивації. Ефективне функціонування  

системи мотивації персоналу – це складний процес. У зв’язку з цим, при 

проведені аналізу та оцінювання дієвості системи варто розглядати такі 

системи: систему матеріальної мотивації, систему нематеріальної мотивації і 

систему соціальної мотивації . 

Форми матеріальної мотивації базуються на грошовому стимулюванні 

діяльності працівників (заробітна плата, розмір і частота виплат премій, 

доплати, надбавки, компенсації, можливість отримати позику або пільговий 

кредит та ін.).  
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Форми нематеріальної мотивації досить різноманітні: безкоштовне 

навчання, медобслуговування, професійне страхування, отримання путівок 

для оздоровлення, харчування на підприємстві, якісна організація праці, 

покращення умов праці та ін.  

Соціальна мотивація виражається у відповідних формах суспільного 

схвалення діяльності співробітників і пов’язана з потребою працівників в 

самоствердженні, отриманні права голосу при вирішенні певних завдань. 

Мотивація держслужбовців, яка спрямована на збільшення обсягу 

управлінських ресурсів означає, що адміністративний ресурс стає 

самодостатнім продуктом, цінність якого зростає з кожним днем. Опитування 

голів виконавчих органів, показує, що в числі першочергових заходів, що 

сприяють підвищенню дієвості державних органів респонденти вбачають, 

перш за все, кадрові: покращення відбору адміністративних кадрів за 

професіоналізмом і діловитість (53%), забезпечення обов’язкової особистої 

відповідальності за невиконання службових обов’язків (31%), підвищення 

освітнього цензу при прийомі на роботу і проведення атестаційних іспитів 

(25%). Самі ж опитані орієнтуються, в якості пріоритетних, на професійні та 

моральні якості (професіоналізм і компетентність, відповідальність).  

Однією з найважливіших проблем є підвищення освітнього та 

професійного рівня регіональних і місцевих адміністративно-політичних еліт 

– вищого шару кадрового корпусу регіональних державних і муніципальних 

службовців. Слід підкреслити, що у формуванні та розвитку 

адміністративних еліт у всіх розвинених країнах світу провідні позиції 

займають чинники професіоналізації, в зв’язку з цим зростає роль їх 

освітньо-культурного потенціалу. Це відображається в особистій мотивації 

держслужбовців. Так, нещодавно проведені соціологічні дослідження 

громадської думки держслужбовців свідчать про те, що держслужбовці 

вищої та середньої ланки, працівники апаратів міністерств вбачають резерв 

зростання власного професіоналізму в підвищенні своєї кваліфікації . 

Більш ¾ працівників держслужби мотивовані на освіту і самоосвіту. І 
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цей важливий природний резерв має використовуватися в роботі з кадрами. 

Розглядаючи інструменти механізму підбору кадрів, що застосовуються в 

органах місцевого самоврядування, одним з перших можна виділити 

встановлення випробувального терміну при призначенні на посаду державної 

служби. Випробувальний термін можна розглядати як основу фундаменту 

подальшої роботи службовця на державній службі. Проведення атестації, під 

час якої оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені 

працівниками при виконанні службових обов’язків, визначених типовими 

професійно-кваліфікаційними характеристиками посад і відображених у 

посадових інструкціях, що затверджуються керівниками державних органів 

відповідно до Закону України «Про державну службу»  та інших 

нормативно-правових актів, покликані сприяти вдосконаленню діяльності 

державного органу з підбору, підвищення кваліфікації і розміщення 

державних службовців, визначення рівня їхньої професійної підготовки та 

відповідності займаній посаді.  

Оцінювання службової діяльності службовця державної служби 

ґрунтується на його відповідності кваліфікаційним вимогам займаної ним 

державної посади, визначенні його участі у вирішенні поставлених перед 

відповідним підрозділом (державним органом) завдань, складності роботи, 

що ним виконується, та її результативності. При цьому враховуються 

професійні знання службовця державної служби, досвід роботи, підвищення 

кваліфікації, перепідготовка, стажування, а також щодо відповідної групи 

посад – організаторські здібності. 

До числа соціальних можуть бути віднесені мотиви, які пов’язані з 

усвідомленням свого призначення сприяти соціальному благополуччю, 

необхідності внести свій вклад в розвиток суспільства, держави і мотиви 

більш особистого характеру: потреба в суспільному визнанні, причетність до 

вирішення державно важливих завдань, реалізація своїх ідей на 

загальнодержавному рівні. Перераховані мотиви особистого характеру мають 

соціальну значущість, якщо ґрунтуються на більш загальних соціальних 
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мотивах. 

Основна увага в мотивації державних службовців приділяється  

матеріальному стимулюванню. Важливу роль тут відіграють різні надбавки 

до посадового окладу державного службовця, зокрема надбавки за 

кваліфікаційний розряд, за особливі умови державної служби, а також премії. 

Ефективним інструментом стимулювання продуктивної праці 

державних службовців може бути практика встановлення надбавок до 

посадових окладів за особливі умови державної служби. Підставою для 

встановлення державному службовцю надбавки є подання керівника 

відповідного структурного підрозділу в комісію з розподілу і встановлення 

надбавок за особливі умови державної служби. Підхід до встановлення такої 

надбавки має бути диференційований залежно від стажу роботи, досвіду, 

рівня професіоналізму, ступеня корисності та ін. Однак, якщо в апараті 

Уряду такий підхід застосовується, то в органах місцевого самоврядування 

встановлюється фіксований розмір надбавки для всіх фахівців в штаті 

державного органу. Подібна практика встановлення надбавок є нічим іншим, 

як профанацією ідеї стимулювання праці працівника розміром персональної 

надбавки. В цьому випадку, вона виконує роль не стимулу, а додатку до 

окладу службовця, незалежно від того, ефективний він чи ні. 

Говорячи про моральне стимулювання, можна відзначити, що хоча і 

існує теорія заохочень службовця державної служби, яка передбачає 

оголошення подяки, нагородження цінним подарунком, першочергове 

надання пільг в галузі соціально-культурного та житлово-побутового 

обслуговування тощо, за успішне і сумлінне виконання державним 

службовцем своїх посадових обов’язків, тривалу і бездоганну службу, 

виконання завдань особливої важливості і складності (відповідно до закону 

про державну службу), насправді ж механізм заохочення державних 

службовців в Україні практично не діє. Частково це пояснюється складністю 

об’єктивної оцінки праці персоналу, що виконує різноманітні функції в 

органах місцевого самоврядування. 



284 
 

Але якщо моральне заохочення і не використовується в органах 

місцевого самоврядування, то в ньому ефективно реалізується система 

дисциплінарних стягнень за невиконання або неналежне виконання 

державним службовцем покладених на нього обов’язків. Зокрема, 

застосовуються такі види стягнень: зауваження, догана, сувора догана, 

попередження і звільнення. При цьому державний службовець, який 

допустив посадовий проступок, може бути тимчасово (але не більше ніж на 

місяць), до вирішення питання про його дисциплінарну відповідальність, 

усунутий від виконання посадових обов’язків зі збереженням грошового 

утримання. 

Однак слід зазначити, що все перераховане вище в якості інструментів 

мотивації праці використовується з великими ускладненнями. Аналіз мотивів 

виконання службовцями своїх обов’язків не ведеться, хоча усвідомлюється 

необхідність його здійснення керівниками кадрової служби. 

Як уже зазначалося, в даний час в Україні відбувається формування 

нового механізму мотивації праці, в першу чергу, необхідно формування 

механізму мотивації держслужбовців. Здійснений аналіз виявив, що в Україні 

на сучасному етапі можна виділити проблеми мотивації праці посадових осіб 

в органах місцевого врядування, як:  

1) неврахування індивідуальності кожної людини, внаслідок чого 

керівник неспроможний визначити фактори, які впливають на покращення 

праці державних службовців;  

2) керівники не звертають уваги на покращення психологічного клімату 

в колективі;  

3) відсутність прямої залежності розміру премії від результатів роботи 

державних службовців, вона перестала виконувати свою головну – 

стимулюючу функцію і перетворилась на просту надбавку до посадового 

окладу. 

Отже, можна зробити висновок, що мотивація праці посадових осіб в 

органах місцевого самоврядування побудована на кількох принципах. По-
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перше, це соціальна орієнтація, тобто виконання не особистих інтересів та 

інтересів комерційних осіб, а інтересів суспільства і волі держави. По-друге, 

це справедливість оплати праці, тобто встановлена єдина система для всіх 

держслужбовців у всіх державних органах. По-третє, оплата праці є 

основним матеріальним стимулом діяльності держслужбовця. 

Мотивація – явище надзвичайно складне для досліджень, оскільки вона 

проявляється в діях та вчинках людей, які не завжди відображають справжні 

причини поведінки. 

Складність полягає у тому, що мотивацію працівника неможливо 

виміряти. Мотиви людини проявляються в його поведінці, тому при 

дослідженні мотивації застосовуються методи, що дозволяють оцінити 

наслідки тих чи інших дій, що виражаються у результатах трудової 

діяльності (аналіз організаційних проблем, аналіз документів), з’ясувати 

характер відношення працівника до того чи іншого процесу, що відбувається 

в організації (спостереження, соціологічний огляд), а також визначити 

спрямованість його поведінки, що є наслідком дії як внутрішніх, так і 

зовнішніх мотиваторів. 

Існує кілька підходів до виміру та оцінювання мотивації: а результатами 

діяльності працівників; за їхньою поведінкою; шляхом виявлення побічних 

показників, що характеризують стан мотивації персоналу. 

Оцінювання за результатами. Результат діяльності працівника є 

похідною від двох складових:  

а) особистісної: здібності, професійна підготовленість, відношення до 

праці, відношення до організації загалом; 

б) організаційної: ясність і досяжність цілі діяльності підприємства та 

працівника, забезпечення робочого процесу (матеріали, інструменти, 

технологія, обладнання), організація роботи (керівництво, режим роботи, 

вимоги до результату). 

Оцінювання мотивації за результатами передбачає встановлення зв’язку 

між цими складовими та визначення ступеня впливу кожного з них на 
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діяльність працівника. Таке оцінювання здійснюється шляхом порівняння 

планових та фактичних результатів роботи. 

Якщо досягнуті результати виявляться нижчими запланованих, то  

необхідно враховувати фактори, що ускладнили виконання роботи 

(наприклад, співробітник не був вчасно навчений). Для аналізу 

організаційних проблем та документів, що дають інформацію про причини 

відхилень застосовуються методи отримання інформації, зокрема, аналіз. 

Оцінювання поведінки. Характер і силу мотивації можна визначити за 

допомогою спостереження за поведінкою людини. Зокрема, мотивація 

проявляється через силу, старанність, наполегливість, добросовісність, 

відповідальність і цільову спрямованість дій працівника. 

Основним методом отримання інформації про діяльність співробітника є 

спостереження, в деяких випадках можуть застосовуватися методи 

психодіагностичного дослідження, а також соціологічні опитування. 

Характеристика поведінки може бути отримана шляхом опитування 

керівника або безпосереднього оточення співробітника за певними 

критеріями, що описують ті чи інші його дії. 

Оскільки стан задоволеності працею як узагальнюючого критерію 

ефективного використання персоналу є проблемою, яка потребує постійної 

уваги, менеджер з персоналу має періодично здійснювати контроль за рівнем 

ключових показників, які пов’язані з використанням персоналу: 

продуктивність праці, якість, терміни, дисциплінованість, плинність, 

стабільність, оборот з прийому і з вибуття (у вигляді коефіцієнтів), витрати 

на оплату праці, витрати на реалізацію пакета соціальних послуг організації. 

Крім того, слід проводити спостереження за основними аспектами 

задоволеності працею, що характеризує ставлення працівників до оплати і 

умов праці (чи невдоволення, як часто воно проявляється, в яких підрозділах, 

в чому суть претензій), а також оцінювати стан психологічного клімату. 

Об’єктами спостереження є:  

1) прояви конфліктної поведінки; 
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2) порушення етичних норм; 

3) розбіжності з керівництвом; 

4) якість (характер) міжособистісних відносин в організації. 

На основі таких спостережень накопичується інформація, яка є 

необхідною для своєчасного прийняття заходів щодо зниження напруженості 

в колективі і врегулювання суперечностей. 

Як правило, планомірне і систематичне проведення аналізу 

організаційних проблем, аналізу документів і спостереження забезпечує, з 

одного боку, отримання всіх необхідних даних про стан задоволеності 

працею працівників організації, а з іншого – створює основу для розробки 

заходів, що спрямовані на її розвиток. 

У деяких випадках в дослідженнях задоволеності працею застосовується 

соціологічне опитування персоналу. Найчастіше проводиться соціологічне 

опитування співробітників, якщо в стабільно працюючої організації з 

низьким рівнем плинності персоналу спостерігається зниження активності 

працівників. Метою такого дослідження стає зʼясування глибинних причин, 

що впливають на ефективність персоналу. Крім цього, соціологічне 

опитування проводиться, якщо в організації плануються зміни, що 

стосуються працівників та їх інтересів, а тому не можуть не позначитися на 

задоволеності працею взагалі. 

На підставі проведеного аналізу мотивації праці пропонуються наступні 

заходи щодо вдосконалення мотивації праці посадових осіб виконавчого 

апарату органу місцевого самоврядування: впровадження гнучкої системи 

оплати праці, ефективність використання робочого часу, умови праці, 

підвищення кваліфікації посадових осіб, створення умов для соціальної 

активності посадових осіб, оцінювання і заохочення досягнутих результатів, 

залучення підлеглих до формування цілей і розробки рішень. Розглянемо 

детальніше кожен захід. 

1. Впровадження гнучкої системи оплати праці. 
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Удосконалення мотивації праці персоналу організації стосується перш 

за все, розвитку базових мотивацій. Одним з видів такого розвитку є 

вдосконалення системи оплати праці в організації. 

Впровадження гнучкої система оплати праці підвищить зацікавленість 

службовців щодо своїх обов’язків, оскільки від цього буде залежати розмір 

заробітної плати, отже керівник, запровадивши гнучку систему оплати праці 

буде своєчасно без затримок отримувати звіти про виконану роботу. 

2. Ефективність використання робочого часу пов’язано з науково-

технічним прогресом, що дозволяє вирішувати ряд питань з найменшими 

витратами і збільшити обсяг виробництва робіт. 

Удосконалення технологічної оснащеності має значення лише тоді, коли 

створюються відповідні організаційні умови, а трудова діяльність 

працівників об’єднана в певну систему. До останнього часу менше уваги 

приділялося соціально-економічним чинникам, які також зумовлюють 

раціональне використання робочого часу. 

3. Умови праці. 

Вивчення умов праці відіграє велику роль в підвищенні престижу 

організації. Матеріальна зацікавленість не завжди є пріоритетом для 

службовця, якщо він відчуває дискомфорт на робочому місці, то шукатиме 

іншу роботу. Службовця цікавлять тривалість робочого дня, тижня, 

можливість перерв в роботі. Організація харчування в обідню перерву. 

Важливу роль відіграє ставлення керівництва до пропозицій про 

благоустрій робочого місця. Умови праці, крім престижу організації і, як 

наслідок, плинність кадрів, мають величезний вплив на ставлення 

працівників до їхніх обов’язків, продуктивність і якість роботи, що вони 

виконують в організації. 

4. Підвищення кваліфікації. 

Надання можливості підвищувати свою кваліфікацію дає службовцю 

впевненість у збереженні за ним свого робочого місця. Паралельно з 

підвищенням кваліфікації підвищується заробітна плата, відкриваються нові 
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перспективи кар’єрного зростання. Це породжує прагнення і сумлінне 

ставлення до роботи. Підвищення кваліфікації окремих працівників підвищує 

кваліфікацію організації в цілому. 

5. Створення умов для соціальної активності посадових осіб. 

Для виконання поставлених перед організацією завдань, а також 

життєвих проблем, потрібна участь окремих груп і всього колективу. Високі 

результати досягаються в добре згуртованій команді. Деякі незрозумілі 

моменти в роботі можна формувати лише спільними зусиллями. Якщо 

працівник буде відчувати себе членом єдиної групи, якщо відчувається 

підтримка з боку колег, то покладені обов’язки будуть виконуватися з 

підвищеною віддачею. 

6. Оцінювання і заохочення досягнутих результатів. З метою підвищення 

результату слід ввести систему заохочень і винагород. Винагорода – це все, 

що людина вважає цінним для себе, але поняття цінностей у людей 

специфічні, а отже, і різне оцінювання винагороди та її відносної цінності, 

тому поряд із зовнішньою винагородою (кар’єрне зростання, додаткові 

виплати, похвали і визнання, оплата певних витрат, страховка) є внутрішня 

винагорода, яку дає виконання робота. Наприклад, це почуття досягнення 

результату, змістовності і значущості роботи, що виконується. Найбільш 

простий спосіб забезпечення внутрішньої винагороди – це, в першу чергу, 

створення умов роботи, постановка завдання. 

Таким чином, керівник має враховувати всі ці фактори і, за можливості, 

задовольняти потреби своїх підлеглих, при цьому враховуючи і аналізуючи 

потреби в заохоченні та винагороді кожного з підлеглих. Винагороджуючи і 

заохочуючи своїх працівників збільшиться продуктивність праці та інтерес 

до власної роботи. 

Список використаних джерел: 

1. Лукашевич В. М Винагорода як суттєвий чинник змісту концепції 

управління персоналом / Лукашевич В. М., Хомич С. А. // Розвиток методів 

управління та господарювання на транспорті. – 2017. – № 4 (61). – С. 54-66. 



290 
 

2. Малімон Л. Я. Психологічний аналіз когнітивного, емоційного та 

поведінкового компонентів мотивації професійної діяльності державних 

службовців / Малімон Л. Я., Глова І. В. // Організаційна психологія. 

Економічна психологія. – 2015. – № 1. – С. 96-110. 

3. Мідляр  А. К.  Використання нематеріальних методів мотивації 

працівників на підприємстві / А.К. Мідляр, О.Ю. Низькошапка // 

Менеджмент XXI століття: сучасні моделі, стратегії, технології : 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція : збірник наукових 

праць, 14 лютого 2014 року. – Вінниця : Центр підготовки наукових та 

навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – С. 299-302. 

4. Міхайлова А.В. Особливості мотивації персоналу державної 

організації / Міхайлова А.В. // Сучасні проблеми науки та освіти. – 2015. –  

№ 1-2. – С. 119-124. 

5. Мотивація кар’єри персоналу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.managerhelp.org/hoks-1668-1html.  

 

УДК 65.012.3.008.1 

Петрук В.В. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

Дана стаття присвячена дослідженню факторів, що впливають на процес 

прийняття управлінських рішень та їх ефективність. У роботі позначені 

принципи ідентифікації та вимірювання ризиків, особливості управління в 

умовах невизначеності. Сформовано ключові методи оцінки та підвищення 

ефективності прийняття управлінських рішень. 

Ключові слова: управління, управлінське рішення, управління ризиками, 

оцінка економічної ефективності, методи підвищення ефективності. 



291 
 

Багатоваріантність вирішення завдань управління в постійно мінливих 

умовах функціонування організації є однією з причин, по якій особа, яка 

приймає рішення(ОПР), стикається з необхідністю оцінки ефективності свого 

вибору. 

Технологія прийняття управлінських рішень являє собою своєрідну 

методику, за допомогою якої реалізується вибір найбільш оптимального 

варіанту вирішення певної задачі з декількох можливих варіантів. Особливу 

увагу при прийнятті управлінського рішення необхідно  приділяти аналізу 

зовнішнього і внутрішнього середовища, сукупності поставлених цілей перед 

ОПР та обраним критеріям оцінки очікуваних результатів, оцінювати 

можливі ризики. Необхідно також брати до уваги не тільки поточні, 

оперативні завдання, а й більш довгострокові стратегічні цілі компанії[1]. 

На рисунку 1 представлені основні фактори, що впливають на процес 

прийняття управлінських рішень і їх ефективність: 

- система цінностей ОПР є одним з визначальних чинників при виборі 

рішення; 

-  середовище прийняття рішення - ще один важливий фактор який може 

характеризуватися умовами визначеності, ризику або невизначеності; 

- в умовах визначеності приймається відносно небагато організаційно-

управлінських рішень; 

- результати рішень, прийнятих в умовах ризику, не визначені, але 

ймовірність їх може бути визначена за допомогою деяких інструментів: 

математичних методів або статистичного аналізу накопиченого досвіду; 

- в умовах невизначеності не представляється можливим точно оцінити 

ймовірність потенційних результатів, тому стає очевидною необхідність 

врахування великої кількості різних складних і не розглянутих раніше 

факторів, про які, як правило, практично неможливо отримати досить 

релевантної інформації; 
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- при ухваленні рішення необхідно мати достатній обсяг інформації. 

Висока значимість інформаційних ресурсів є необхідною додатковою 

умовою на всіх стадіях прийняття та реалізації будь-якого управлінського 

рішення; 

- ще одним фактором, що впливає на ефективність прийняття 

управлінських рішень, є поведінкові обмеження. В силу індивідуальних 

психологічних особливостей особистості і характеру керівники по-різному 

оцінюють значимість проблеми, обмеження та альтернативні варіанти. 

Виграш від прийняття управлінського рішення в одній сфері може 

спричинити за собою значний програш в інший. Як правило, в такій ситуації 

ОПР робить вибір на користь рішень, що приносять більший виграш[3].  

Складність реалізації прийнятого рішення залежить від того, який 

ступінь охоплення різних сфер діяльності підприємства. Іншими словами, 

чим складніше рішення, тим ширше коло охоплення сфер (організаційно-

економічна, фінансова, кадрова, маркетингова і т. д.) 

При виборі рішень, що мають інноваційний характер, як правило, 

потрібні значні фінансові вкладення. Аналіз економічної доцільності 

прийняття управлінських рішень полягає в оцінці витрат і економічного 

ефекту(рис.2). 

Для аналізу ефективності управлінського рішення слід виділити ряд 

критеріїв (тобто ознак, на основі яких буде проводитись аналіз об’єкту). На 

основі узагальнення можна виділити наступні основні критерії якості 

управлінських рішень:  обґрунтованість, директивність, несуперечливість, 

комплексність, чіткість та конкретність формулювань, здатність 

виконуватися на практиці, економічність (визначається за розмірами витрат), 

своєчасність, ефективність. Додаємо до них такий критерій оцінки як 

«сполучення жорсткості та гнучкості», а також вказуємо на характеристики 

рішень низької якості: безальтернативність та ті, які ґрунтуються на 

помилкових прогнозах чи помилково обраних критеріях.  
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Рисунок 2 - Методи оцінки економічної ефективності управлінських 

рішень[2] 

Більшість критеріїв, наведених вище, складно піддаються кількісній 

оцінці (наприклад, конкретність), отже складно відстежуються та 

контролюються. Таким чином, для підвищення рівня об’єктивності їх 

1. Оцінка ефективності 

управлінського рішення 

щодо економії витрат на його 

розробку та впровадження 

Основними параметрами в цьому 

випадку є нормативи (тимчасові, 

ресурсні, фінансові та ін.), попередньо 

розроблені в організації та які 

визначають затрати ресурсів для 

підготовки та реалізації управлінського 

рішення. Оцінка економічної 

ефективності здійснюється по кожному 

ресурсу 

4. Оцінка ефективності 

управлінського рішення 

щодо результатів змін 

економічних показників 

Метод заснований на порівнянні 

економічних показників кінцевої 

продукції, отриманих від реалізації 

різних управлінських рішень при 

однаковому характері виробництва 

продукції. 

Даний метод дозволяє використовувати 

ринкову вартість виробленої продукції 

та затрати на її виробництво 

3. Непряме зіставлення 

різних варіантів 

управлінського рішення 

2. Оцінка ефективності 

управлінського рішення по 

кінцевим результатам 

Метод заснований на розрахунку 

ефективності виробництва в цілому та 

виділення та виділення фіксованої 

(статично обґрунтованої) частини. Цей 

метод більше застосовується для 

керівника організації. Він дозволяє 

виділити кошти для заохочення 

працівників в зв’язку з отриманим 

прибутком 

Ефект комерційних рішень в загальному 

вигляді кількісно виражається у 

прирості об’єму товарообігу, в 

прискорені товарообігу в зменшенні 

об’єму товарних запасів 
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доцільно представити за допомогою відповідних показників (узагальнених 

характеристик об’єкту, виражених у числовій формі), завдяки яким можливо 

оцінити ступінь досягнення поставлених завдань в області управлінської 

діяльності. Для того, щоб показники могли бути використані в якості 

елементів критерію ефективності, вони повинні відображати об’єктивні 

складові та суб’єктивні аспекти, які характеризують управлінську діяльність 

як явище. 

Таким чином, ефективність управлінського рішення в значній мірі 

визначає кінцевий результат і залежить від: 

- якості вихідної інформації, яка визначається її достовірністю, 

достатністю, формою подання; 

- оптимальності і раціональності прийнятого рішення; 

- швидкості розробки, прийняття, організації виконання рішень; 

- кваліфікації та рівня професійної підготовки кадрів, які здійснюють 

розробку, прийняття рішень та організацію їх виконання; 

- застосування наукових підходів менеджменту; 

- застосування методів функціонально-вартісного аналізу, 

прогнозування, моделювання та економічного обґрунтування. 

Список використаних джерел: 

1. Біблія Г.Н. Оптимізація стратегії управління діяльністю IT-компанії 

на основі методів нечіткої логіки. Вісник ІМСІТ. 2016.  № 3 (67). С. 57-59. 

2. Березюк Е.А., Верменнікова Л.В. Аналіз способів оцінки ефективності 

управлінських рішень // Сучасні тенденції в науці і освіті. Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції. Під загальною редакцією А.І. 

Вострецова.  2017. 

3. Жуков В.А. Особливості прийняття управлінських рішень компаніями 

в умовах ризику. Вісник університету (Державний університет управління). 

2016. №12. 



295 
 

4. Карасьов М.А., Котлярова Л.Д., Ситіна А.А. Ухвалення управлінських 

рішень в умовах невизначеності зовнішнього середовища // Інтернет-журнал 

«Науковедение» Том 8, №2. 2016. 

5. Романова Н.А. Методи прийняття управлінських рішень, як 

інструмент підвищення ефективності управління. Таврійський науковий 

оглядач. 2017. №6 (23). 

6. Харасова А.С., Блаженкова Н.М. Технологія прийняття управлінських 

рішень в теорії і практиці менеджменту. Лідерство і менеджмент. 2015. №2 

(2). 

 

УДК 164:005 

Пушкіна Ю.В. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр»  

Вінницький торговельно-економічний інституту КНТЕУ 

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

В статті розглянуто основні методичні підходи до управління логістичною 

системою підприємства. Автором визначена сутність логістичної системи 

підприємства та запропоновані теоретичні підходи до її трактування. 
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Постановка проблеми. Підвищення конкурентоспроможності 

неспеціалізованої торгівлі паливом у поєднанні логістичною системою є 

однією з найважливіших задач просування країни до ринкової економіки. На 

сьогоднішній день стан ринку паливної індустрії у неспеціалізованій торгівлі 

країни залишає бажати кращого. Вживання не повністю відповідних  

технологій, високі матеріальні і трудові витрати призводять до завищеної 

вартості виробленої продукції з низькими якісними і технічними 

характеристиками. Сформовані схеми управління в паливних  компаніях 
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надають широкі можливості  для використання логістичної практики з метою 

вибору з безлічі можливих найбільш сприятливих варіантів функціонування 

бізнесу, розширення сфер впливу і підвищення прибутковості. Вклад і 

принципи діяльності підприємства потребують впровадження логістичних 

концепцій з урахуванням результатів, які досягнуті в результаті аналізу 

кон`юктури  ринку. Але впровадження сучасного підходу до управління 

логістичною системою підприємства приторможується слабким 

концептуальним і методичним обґрунтуванням, а ще не понаднормовим  

рівнем до адаптації  у  практиці і теорії створення логістичних систем до 

умов сучасного логістичного ланцюга, що і обумовлює актуальність даного 

дослідження. 

Питання визначення сутності логістичної системи та основних засад 

управління нею знайдено у наукових роботах вітчизняних та закордонних 

вчених: А.У.Альбекова, Б.А.Анікіна, В.І.Бережної, А.М. Гаджинського, М.П. 

Денисенка, Дональд Дж. Бауэрсокса,  Дж. С. Джонсона,  І.М. Крейдич, В.В. 

Кривещенко, Є.В. Крикавського, М.А. Окландера, Ю.В. Пономарьової , В.І. 

Сергєєва, Дж.Р. Стока, та багатьох інших. 

Метою  статті є розкриття сутності та можливостей формування системи 

управління логістичною системою підприємства з сторони адаптації до 

негативних змін у зовнішньому та внутрішньому середовищах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Перед тим як, перейти до 

визначення сутності логістичної системи та її характеристик потрібно 

визначити, що таке система, встановити її властивості. В науковій літературі 

пропонується наступне визначення поняття системи: система (від грец. – 

ціле, складене з частин; поєднання) – безліч елементів, що знаходяться у 

відносинах і зв’язках один з одним, утворюючих певну цілісність, єдність» 

[1]. Тому, під системою розуміють: комплекс елементів, у нашому випадку-

це підрозділи , які вправно повинні виконувати вірно поставленні завдання, 

що знаходяться у взаємодії; елементи з відносинами між ними та між їх 

атрибутами; сукупність елементів, організованих таким чином, що зміна, 
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виключення або введення нового елементу, наприклад пзаштатного 

фактора,який позитивно вплне на закономірне відображення на решті 

елементів; взаємозв'язок різних елементів; все, що складається з пов'язаних 

один з одною частин; відображення входів і станів об'єкта у виходах об'єкта . 

Але для більш точного визначення поняття системи та визначення, чи є 

логістична система саме системою, необхідно знайти властивості системи та 

порівняти з характеристиками досліджуваного об’єкту, тобто ТОВ «Глобал-

Трейд-Груп ЛТД» – логістичної системи. Логістична система цього об’єкта 

повязує між собою усю структуру підприємства (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Складові логістичної системи ТОВ «Глобал-Трейд-Груп 

ЛТД» 

За нашим дослідженням, керівник логістичного відділу збирає 

інформацію від усіх підрозділів та узгоджує запропонований ним ланцюг 

поставок до певних елементів цієї системи з вищевказаними елементами 

даного об’єкта . Товариство не може існувати без цілісної сукупності 

взаємопов’язаних елементів. Зв’язки між елементами логістичної системи 

впорядковані відповідно до правил та процедур на підприємстві. 

Слід відмітити, що ладно працює система при дотриманні і втіленні 

цілей підприємства логістики :  
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– своєчасне постачання відповідної кількості, якості, асортименту 

вантажів до місця їх споживання;  

– управління запасами ресурсів;  

– узгодження політики розподілу з політикою виробництва продукції;  

– формування оптимальних розмірів партій поставок та переробки;  

– якісне виконання всіх замовлень у встановлені строки. 

Логістична система  має  усі властивості системи, складається із 

системоутворюючих елементів, тісно взаємопов’язаних і взаємозалежних між 

собою, які мають впорядковані зв’язки й утворюють певну структуру із 

заздалегідь заданими властивостями. Логістичні  системи  характеризуються 

високим ступенем узгоджених вхідних продуктивних сил з метою управління 

потоками. Відповідно до цього, логістичні системи вкладаються у 

загальноприйняте поняття «системи» [7]. 

Логістичною системою даного підприємства регулюється потік 

продуктивності, специфічності, швидкості результату та інформаційної бази, 

яка забезпечує певним етапом стабільність підприємства під час вирішення 

нових завдань для покращення планування і  управління виробництвом 

певного продукту на підприємстві. 

Позайомившись з сучасною літературою з питань логістики, можна 

зрозуміти, що немає єдиного і однозначного визначення терміну логістичної 

системи. Самим відомим без конкретики є визначення логістичної системи, 

дане А.Н. Родніковим: „логістична система – це адаптивна система із 

зворотним зв'язком, виконуюча ті або інші логістичні функції і логістичні 

операції, яка складається, як правило, з декількох підсистем і має розвинені 

зв'язки із зовнішнім середовищем” [6]. 

На думку А.Г. Кальченко „логістична система — це організаційно-

господарський механізм управління матеріальними та інформаційними 

потоками. Мета логістичної системи — доставка у задане місце потрібної 

кількості та асортименту максимально підготовлених для виробничого чи 

особистого споживання товарів та виробів при мінімальних витратах. Поряд 
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з функціональними логістична система має також забезпечувальні 

підсистеми (інформаційну, правову, кадрову та ін.)” [4]. Проте ми вважаємо, 

що мета логістичної системи полягає не лише у доставці матеріальних 

цінностей, а перш за все у загальній оптимізації всіх потоків підприємства 

або їх об’єднання. 

Вчені М.П. Денисенко, П.Р. Левковець, Л.І. Михайлова у своїй праці 

«Організація та проектування логістичних систем» характеризують 

логістичну систему як сукупність та цілісність функціональних 

взаємопов’язаних елементів (підсистем, субсистем), які визначають її 

призначення. Ми погоджуємось з даним визначенням та вважаємо доцільним 

розширити його конкретизацією основних функціональних логістичних 

систем: постачання, виробництво, розподіл, транспортування та складування 

[2]. 

Тому, можна зробити висновок, що на думку вчених логістичну систему  

можна розглядати за трьома типовими визначеннями: 

1. Комплекс процесів і явищ, зв'язки між ними, що існують об'єктивно, 

незалежно від суб'єкта управління. Виділяються елементи системи, що 

вивчаються, визначаються, які з характеристик є істотними, виділяється 

система з середовища, тобто як мінімум визначаються входи і виходи, а як 

максимум піддається аналізу її структура, виявляється механізм 

функціонування і, виходячи з цього, вплив на систему в широкому напрямі. 

Тут логістична система виступає як об'єкт дослідження і об'єкт управління. 

2. Керівник логістичного відділу розробляє логістичну систему як має 

відображуватись логістичний ланцюц реальних об'єктів.  

3. Компроміс між двома першими групами. Логістична система є 

штучним комплексом елементів (команд з усіх відділів підприємства)  

призначеним для вирішення складної економічної задачі. Отже, логіст  не 

тільки виділяє з середовища систему, але і показує її синтез у роботі. 

Логістична система є об'єктом і відображається за допомогою  зв'язків  в 

дійсності . 
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Так можна погодитись з усіма визначеннями поняття логістичної 

системи та пропонуємо власне: Логістична система – сукупність логістичних 

підсистем, що пов’язані між собою внутрішньо виробничими зв’язками, 

впорядкованими відповідно до правил та процедур підприємства або їх 

об’єднання в межах визначеної території, та функціонують задля досягнення 

єдиної логістичної мети підприємства або їх об’єднання [7]. 

Логістична система підприємства визначається специфікою його 

діяльності. Так, логістична система торгівельного підприємства має 

специфічну для цієї діяльності  структуру, а логістична система підприємства 

нафтопереробної оптової та роздрібної торгівлі, яке є будь-яке підприємство, 

має відповідно до своєї діяльності відмінну від інших логістичних систем. 

Узагальнюючи існуючі дослідження можна донести, що логістична 

система підприємства має свої особливості та має певну загальну структуру. 

Так, як робота підрозділів на підприємстві щільно пов’язана між собою і 

залежить від усіх даних, що збираються за допомогою аналітики. Серед  

основних особливостей найважливішою є те, що логістична система даного 

підприємства в першу чергу визначається підсистемою виробництва та 

функціонує відповідно до ритмів роботи саме цієї підсистеми. 

Висновки. В процесі дослідження зроблено теоретичний аналіз сутності. 

Обгрунтовуючи існуючі дослідження можна сказати, що логістична система 

підприємства має свої особливості та має певну загальну структуру. Серед  

особливостей найважливішою є те, що логістична система підприємства в 

першу чергу визначається підсистемою виробництва та функціонує 

відповідно до ритмів роботи саме цієї підсистеми. Побудовано механізм 

управління логістичною системою підприємства за рахунок внутрішніх 

резервів на основі методичної, нормативно-договірної, техніко-технологічної 

та організаційної, економічної ланок, дана структура враховує специфіку 

сучасної діяльності підприємства. Перспективи подальшого розвитку на 

підприємстві ТОВ «Глобал-Трейд-Груп ЛТД» можуть полягати в 

поглибленні обґрунтуваннях основних завдань управління кожної із 
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визначених структур управління, які визначені  логістичною системою 

підприємства для підвищення його загальної ефективності роботи. 
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допомогою SWOT-аналізу, цільовий ринок туристичних послуг України. 

Виявлено ключові тенденції розвитку ринку туристичних послуг України. 

Ключові слова: PEST-аналіз, SWOT-аналіз, туристичні послуги, туризм, 

виїзний туризм, в’їзний туризм. 

Постановка проблеми. Економіка України розвивається в умовах ринку, 

для якого характерні постійні зміни умов зовнішнього середовища: 

мінливість попиту, зростання конкуренції, нестабільна політична та 

економічна ситуації. Все це зумовлює необхідність постійного аналізу як з 

боку держави, якщо мова йде про розвиток окремих галузей, так і з боку 

підприємців, якщо мова йде про розвиток самого суб’єкта господарювання. 

Як метод дослідження аналіз включає вивчення предмета та 

розчленування його на складові елементи (частини об’єкта, його ознаки, 

властивості, відношення). Кожну із виділених частин аналізують окремо у 

межах єдиного цілого. Аналіз має цільовий характер, тобто його здійснюють 

для досягнення певних цілей. А стратегічний аналіз – це вже інструмент 

досягнення поставлених цілей за допомогою вивчення окремих складових. 

Метою статті є дослідження цільового ринку туристичних послуг 

України за допомогою PEST-аналіз та SWOT-аналіз.  

Проблемам маркетингу послуг та зміцнення позицій 

конкурентоспроможності туристичних послуг присвячено чимало праць 

таких вітчизняних науковців, як С.П. Гаврилюк, О.О. Градінарова,  

Г.Г. Савіна, О.П. Савіцька, І.Ю. Сіваченко, М.П. Сагайдак, Я.М. Столярчук,  

В.М. Кузьомко, С.М. Клименко, В.С. Мазур, Т.В. Омельяненко,  

А.М. Поручник, І. М. Рєпіна та інші. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження ринку туристичних послуг 

передбачає визначення подальших перспектив розвитку на базі існуючого 

потенціалу та можливостей. Щоб оцінити майбутні перспективи розвитку 

конкретної галузі доцільно провести ґрунтовну оцінку теперішнього стану, 

визначити масштаб ринку, можливості його зростання, бар’єри, оцінити 

основних конкурентів та характер послуг або продукту, виділити основних 
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споживачів та способи збуту, з’ясувати, на якому етапі життєвого циклу 

знаходиться галузь та визначити майбутні прогнози розвитку та можливу 

поведінку конкурентів. 

Проаналізувавши показники ринку туристичних послуг України (рис. 1), 

можемо визначити, що галузь є прибутковою, щороку вона приносить високі 

доходи, в останні роки спостерігаємо незначний спад, що зумовлено 

нестабільною політичною та економічною ситуацією в країни. 

 

Рисунок 1 - Динаміка показників доходності на ринку туристичних 

послуг за 2014-2018 рр. 

Показники, які наведені на рис.1 дають можливість виділити наступні 

тенденції на ринку туристичних послуг, а саме спостерігається постійне 

зменшення кількості суб’єктів туристичної діяльності, при цьому щорічно 

зростає вартість реалізованих туристичних путівок і дохід від їх реалізації, 

що спричинено стрімким зростанням курсу валют, тому в гривневому 

еквіваленті дохід зростає. Останні роки вагома частка подорожуючих почали 

самостійно бронювати готелі та авіаквитки або ж відпочивати в межах 

України. 

Можемо зробити висновок, що зараз туристична галузь знаходиться на 

стадії зрілості, і необхідно шукати нові напрями для розвитку, дослідити, які 

тенденції характерні для ринку, обравши нові шляхи подальшого розвитку. 
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З метою туризму до України приїзжають переважно громадяни країн, з 

якими вона межує, тобто Польщі та Білорусії. Серед європейських країн 

Україну відвідують громадяни Німеччини, Італії, Франції, Великої Британії, а 

серед азіатських країн відмітимо – громадян Китаю, Ізраїлю та Туреччини. 

Якщо порівнювати кількість громадян України, які виїхали за кордон, з 

кількістю осіб, які відвідали Україну, то в’їзний туризм поки відстає за 

розвитком від виїзного. Тому керівництву держави слід переглянути 

політику розвитку України та звернути увагу на даний напрямок туризму. 

Для подальшого аналізу перспектив розвитку туризму в Україні, 

розглянемо фактори, які впливають на дану сферу діяльності, в цьому 

допоможе PEST-аналіз. Виділяємо основні фактори, що впливають на 

діяльність ринку туристичних послуг, та розподіляємо їх на чотири групи. 

Далі визначаємо вагу кожного фактора та виставляємо бали відносно того, як 

кожен фактор впливає на розвиток галузі. Якщо вплив позитивний, то бал зі 

знаком плюс, якщо негативний – відповідно мінус. Далі розраховуємо 

зважену оцінку, результати представленні в табл. 1. 

Серед основних політичних факторів, які зараз мають значний 

негативний вплив на розвиток ринку туристичних послуг, можемо виділити 

нестабільну політичну ситуацію, воєнні дії, що наразі відбуваються на 

території України, та мобілізація. Таке становище дуже лякає населення, 

багато хто взагалі відмовляється виїжджати закордон. Серед політичних 

факторів спостерігаємо спрощення в законодавстві.  

Таблиця 1 - PEST-аналіз туристичного ринку України 

Політичні Економічні 

Фактор Вага Бал Фактор Вага Бал 

зміни у законодавстві 

(спрощення в діяльності 

туристичних агенцій); 

0,5 -1 високий рівень інфляції;  0,15 

 

-2 

 

політика банківської сфери, 

порядок проведення 

валютних операцій; 

0,15 -1 коливання курсу валют; 0,3 -5 

 

політична нестабільність; 0,2 -2 економічна криза; 0,1 -4 

 
воєнний стан в країні; 0,35 -5 зниження рівня                0,2

 
-4 
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купівельної спроможності 

населення 
 

зміни візового режиму, 

правил перетину кордону. 

0,25 -4 низький рівень життя  

населення; 

 

0,1 -3 

 

високий рівень безробіття 0,15 -3 
Всього -3,8 Всього -3,75 

Соціально-культурні Технологічні 

Фактор Вага Бал Фактор Вага Бал 

розвиток культурно-

історичних пам’яток; 

0,25 +4 розвиток та проникнення 

Інтернету, інформаційних 

порталів; 

0,55 -2 

рівень   освіти   та   

культури населення; 

 

0,1 +2 

цінності населення; 0,15
 

+3 

рівень безпеки/небезпеки;          

 
0,3 -1 впровадження новітніх 

CRM систем 

0,44 +4 

розвиток медицини                             0,2 +1 

Всього 1,55 Всього 0,66 

 

Мова йде про скасування ліцензування діяльності туристичних агенцій 

та постанови щодо діяльності Державного агентства України з туризму та 

курортів. Такі зміни здаються, на перший погляд, позитивними, повинні 

розвивати галузь, але на практиці все інакше, адже на ринку з’явилося ще 

більше конкурентів, які постійно демпінгують ціни, до того ж багато не 

кваліфікованих спеціалістів, які не можуть надати якісні послуги. 

Щодо банківської політики важливими для діяльності ринку 

туристичних послуг є обмеження для юридичних осіб при купівлі валюти, 

правила оплат за міжнародними рахунками тощо. В Україні підприємства 

поставили в такі умови, що вони змушені завищувати комерційний курс 

валют, щоб застрахувати себе у валютних питаннях, це відповідно підвищує 

вартість турів і негативно впливає на обсяги продажів. У багатьох країнах у 

галузі туризму дозволено проводити розрахунки у валюті, що вирішує багато 

валютних питань. Тому було б доцільно переглянути дане питання. Важливу 

роль для подорожуючих ще відіграють правила перетину кордонів для 

громадян України й візові режими. З 23 червня 2015 року було введено 

обов’язкову особову подачу документів на візу країн зони Шенгенської 
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угоди та здачу біометричних даних. Для більшості людей це дуже складна 

процедура, якої всі лякаються, тому частина туристів відмовляються 

подорожувати до країн, де діє візовий режим. Політична ситуація в Україні 

відповідним чином вплинула й на економічне становище, спостерігаємо 

значні коливання курсу валют, знижується платоспроможність населення, 

люди не мають реальної фінансової можливості подорожувати, адже вартість 

турів прив’язана до валюти. Тому загальний вплив економічних факторів 

також негативний. 

Серед соціальних факторів важливо виділити бажання українців 

підтримувати власні культурні надбання, які також цікаві іноземним 

громадянам. Людські та національні цінності українців також позитивно 

відображаються на ставленні до України та нації загалом. Звичайно, що 

рівень небезпеки зараз на території України дещо підвищився, що знизило 

туристичні потоки, але загалом соціально-культурні фактори позитивно 

впливають на розвиток туристичної індустрії. Серед технологічних факторів 

негативно впливає стрімкий розвиток Інтернет-порталів, адже туристи 

стають занадто самостійними, мають доступ до будь-якої інформації, тому 

виділяємо даний фактор з негативним впливом. Розвиток новітніх систем 

управління бізнес-процесами дозволяє підвищити рівень сервісу, швидкість 

та якість обслуговування, тому безперечно має позитивну оцінку. На жаль, на 

зовнішні фактори впливати дуже важко, але необхідно враховувати їх вплив 

при виборі подальшої стратегії розвитку. 

Вивчення факторів впливу дозволяє перейти до основного 

узагальнюючого аналіз ринку, що дасть змогу виділити сильні та слабкі 

сторони, можливості та загрози подальшого розвитку – це SWOT-аналіз. На 

базі SWOT-аналізу можемо формувати основні цілі та стратегії їх досягнення 

на майбутнє (табл. 2). 
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Таблиця 2 - SWOT-аналіз для ринку туристичних послуг України 

Сильні сторони Слабкі сторони 

щодо в’їзного туризму: 

– зручне розташування в центрі 

Європи; 

– цікава історія, значна кількість 

визначних місць, культурних пам’яток; 

– наявність Карпатських гір та 

Чорного моря, лікувальних курортів з 

сильною медичною базою 

– помірний клімат; 

– гостинний народ. 

 

щодо виїзного туризму: 

– великий спектр туристичних 

напрямків та послуг, що пропонують на 

ринку; 

– використання в роботі сучасних 

систем та технологій. 

щодо в’їзного туризму: 

– небезпечна ситуація в країні; 

– слабо розвинута інфраструктура для 

в’їзного туризму; 

– жахливий стан більшості доріг; 

– багато старих санаторіїв і пансіонатів з 

відсутністю фінансування. 

  

  

 

щодо виїзного туризму: 

– шахрайство та недобросовісна поведінка 

суб’єктів туристичної діяльності; 

– застаріла законодавча база, що регулює 

ринок туризму; 

– велика кількість Інтернет-порталів, 

вільний доступ до будь-якої інформації; 

– недостатній рівень кваліфікації 

спеціалістів, що працюють у даній сфері. 

Можливості Загрози 

– розвиток внутрішнього та в’їзного 

туризму; 

– перехід на індивідуальні тури, 

бронювання окремих туристичних 

послуг. 

– страх іноземців відвідувати України – 

втрата потенційних туристів; 

– недовірливе ставлення до українців – 

відмова у візах; 

– наднизька купівельна спроможність 

населення – попит стане значно нижчим від 

пропозиції, зниження темпів зростання. 

 

Результати показали, що основні можливості, які має на разі Україна, 

вказують тільки на те, що необхідно розвивати внутрішній туризм, при чому 

як для відпочинку своїх громадян, так і для зустрічі іноземців.  

Це має стати основною стратегічною перспективою на майбутнє для 

туристичної галузі України. Для цього слід ліквідувати наявні слабкі 

сторони, а саме необхідно розвивати туристичну інфраструктуру на заході та 

в м. Одеса, Одеській області, відремонтувати основні дороги, підтримувати 

вже існуючі санаторії, адже лікувальна база там сильна, а умови проживання 

просто жахливі.  
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Піднявши на належний рівень умови проживання, рівень 

обслуговування, Україна б змогла забезпечити чудові варіанти відпочинку 

для іноземних громадян з сусідніх країн, причому запропонувавши 

конкурентні ціни. 

Висновки. PEST-аналіз та SWOT-аналіз цільового ринку дозволили 

виявити наступні ключові тенденції. По-перше, через кризовий стан 

економіки та стрімкі коливання курсу валют спостерігаємо на ринку низьку 

купівельну спроможність, тому популярними стають найбільш бюджетні 

варіанти відпочинку, відповідно туроператори перепрофільовуються на 

країни, відпочинок в яких дешевший. По-друге, набирає популярності 

індивідуальний туризм, що зумовлено розвитком Інтернет, тому суб’єкти 

туристичного ринку почали пропонувати окремі послуги бронювання 

квитків, готелів, страхування тощо, а не тільки готові пакетні тури. Також 

Україна має значний потенціал для розвитку внутрішнього туризму, при 

чому, як для відпочинку своїх громадян, так і зустрічі іноземців, що може 

стати основною стратегічною перспективою на майбутнє для туристичної 

галузі України. 
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У статті досліджено поняття «проактивна поведінка підприємства» як 

сукупність дій підприємства, яка передбачає випереджаюче формування 

динамічних здатностей і ключових компетенцій, цілеспрямований вплив на 

конфігурацію ділового оточення ляхом підвищення ініціативності та 

креативності персоналу підприємства, створення системи постійної 

ідентифікації, інноваційної реалізації неявних запитів споживачів і 

налагодження довгострокових партнерських відносин із суб’єктами 

зовнішнього середовища.  

Ключові слова: проактивна поведінка,  підприємство, зовнішнє середовище, 

реактивний, поведінка. 

У процесі дослідження ґенези видів поведінки за критерієм активності 

виділяється найновіший за часом виникнення та найбільш актуальний у 

сучасних умовах вид поведінки підприємства ‒ проактивний. Формування 

поняття «проактивний» пройшло досить довгий шлях, і різні галузі знань 

мають свої підходи до визначення цієї дефініції. Вперше у науковий обіг 

вона була введена в галузі психології Віктором Емілем Франклом у 1949 р. у 

його книзі «Людина у пошуках змісту» (написаної за матеріалами 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2013_10
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перебування в нацистському концтаборі) [3]. Даним поняттям автор позначив 

особистість, що приймає відповідальність за себе й своє життя, при цьому не 

шукає причини для пояснення причин подій, що відбуваються з нею, в 

оточуючих людях і обставинах.  

Це слово в розумінні Франкла близьке до поняття інтернальності, що 

дозволяє використовувати визначення проактивності в менеджменті. З 1950-х 

рр. починається поступове введення дефініції «проактивний» у психологічну 

науку в контексті характеристики людини і її моделі поведінки. Також 

використовувалася інша форма поняття ‒ «проактивність», як певна риса, 

характеристика конкретного суб’єкта.  

Широке поширення дефініції «проактивності» в такому ракурсі отримує 

у другій третині ‒ в кінці ХХ ст. Одним із перших, хто поставив на перше 

місце особистості її активність, був Гордон Олпорт. При цьому, на противагу 

«реактивності» біхевіористів, він визначив проактивність. Для Г.Олпорта 

людина –це «істота, що прагне до встановлення й збереження певного рівня 

напруги, щоб підтримувати себе в тонусі».  Стівен Кові у книзі «7 навиків 

високоефективних людей» назвав проактивність однією з необхідних навиків 

успішної людини. [1]  

На сьогодні поняття «проактивний» і «проактивність», окрім психології, 

широко використовується у філології, педагогіці, інформатиці, техніці, 

екології, економіці та інших науках.  

Хоча розуміння проактивного в різних прикладних сферах 

диференціюється, що зумовлено характером використання поняття, проте, в 

даних визначеннях можна відмітити і спільні риси, зокрема:  попередження 

негативного прояву певного явища/процесу; здійснення випереджувальних 

заходів для досягнення бажаного результату; орієнтування на побудову 

процесу взаємодії із зовнішніми суб’єктами тощо.  

Поняття «проактивного» було введено в менеджмент у 2000-х рр. як 

протиставлення поведінці реагування в парі «реактивність-проактивність». У 
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у праці І. Ансоффа про нову корпоративну стратегію було виділено три 

основних види стратегічної поведінки компанії:  

- реакційна ‒ в умовах стабільності зовнішнього середовища керівництво 

компанії мінімізовує стратегічні зміни, а будь-які проблеми пов’язуються зі 

складнощами в оперативній діяльності.  

-  активна спеціальна ‒ процес змін носить епізодичний характер, тому 

що нові ідеї народжуються спонтанно, вони виникають у найбільш 

прогресивних технологів і маркетологів. Компанія здійснює переривчасті 

плавні зміни зовні, частково змінюючи та вдосконалюючи продукт. Є 

ефективною в умовах, коли попит і технології на ринках збуту компанії 

розвиваються поступово, відсутні різкі стратегічні зміни, тобто швидкість 

змін не перевищує швидкість реакції підприємства;  

- активна систематична, проактивна Ғ періодична й систематична 

екстраполяція в масштабі компанії логіки майбутнього розвитку 

підприємства.  

У подальших роботах І. Ансофф починає виділяти проактивну поведінку 

як вищий з усіх видів поведінки, що передбачає активне управління 

зовнішнім середовищем.  

У подальшому, в працях інших учених, було розвинуте вивчення 

порівняльного протиставлення понять «реактивне» ‒ «проактивне». 

Найбільшу увагу було приділено поняттям проактивного.  

Із зазначеної табл. 1. виокремлено головні риси поняття «реактивний», а 

саме: швидке й ефективне реагування на події, які вже відбулися; енергійна, 

агресивна й ефективна реакція в короткостроковій перспективі і пасивна в 

довгостроковій; пошук причин подій, що відбуваються; побудову системи на 

принципі реагування на події, які відбулися, а не на основі попередження їх 

розвитку; налагодження системи уникнення повторного появу негативних 

подій, які відбувалися раніше.  
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Таблиця 1 -  Порівняльна характеристика визначень «реактивний» і 

«проактивний»  

Автор, 

джерело 

Визначення, основні риси понять 

«реактивний» «проактивний» 

The CTDP 

Management 

Guied 

реагування на події, коли вони 

вже відбулися; реагування 

компанії на маркетингові дії 

конкурентів 

передбачення подій, таких, як 

проблеми, тенденції ринків, 

споживчий попит; здійснення 

креативних дій  

Tumminia 

Dennis L.  

базуються на вимогах, застарілих 

концепціях базування на 

постійних витратах 

використання систем 

ідентифікації та управління 

ризиками в реальному часі, 

самофінансувальних планах  

Carley Zhiang 

Lin&Kathleen  

 

тип менеджменту, який не 

завжди спрямований на збір і 

прийняття завчасних рішень 

тип організації, який є 

активним, кооперованим, більш 

підготовленим, завдяки чому 

компанія стає кращим гравцем  

 

Shea Thomas 

Carrie  

 

використовується як відповідь на 

запити споживачів (клієнтів) 

щодо змін; ринок сам повинен 

підказати компанії напрями для 

змін компанії; низький рівень 

конкуренції  

 

використовується перед тим, як 

відбуваються події; запити 

споживачів задовольняються на 

тому етапі, коли їх можна 

ідентифікувати, але вони ще 

самі їх чітко не вимагають; 

використовується на ринку з 

великою кількістю учасників, 

які можуть впливати один на 

одного  

Bondigas Al  

 

базується на кризо 

орієнтованому мисленні, що 

передбачає прийняття рішень 

після розвитку подій та 

призводить до високих витрат 

під час «гасіння пожежі»; 

відчуття постійного стресу і 

нестабільності  

спроба повномасштабного 

прогнозування і побудова 

максимально можливої 

кількості сценаріїв розвитку 

подій;  

створення страхового запасу 

ресурсу під непередбачені події  
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Nirupama A  система управління націлена на 

встановлення процедур, 

бюрократії, посилення ролі 

держави як стимулятора 

зовнішніх процесів;  

 

означення мислення 

заздалегідь, передбачення і 

планування для здійснення змін 

чи попередження кризових 

явищ у коротко- і 

довготерміновій перспективі  

Ансофф І є моделлю стратегічної 

поведінки , яка передбачає 

пасивну адаптацію до змін у 

зовнішньому середовищі  

 

активне управління зовнішнім 

середовищем і створення у 

ньому для себе найбільш 

привабливих умов 

функціонування  

Бушуєва Н.С., 

Ярошенко 

Ю.Ф., 

Ярошенко К.Ф.  

 

реагування на критичну ситуацію 

або проблему, що виникла в 

процесі управління  

 

використання моделей 

передбачення розвитку 

організації і її елементів в 

комплексі з аналізом поточної 

ситуації і виробленням рішень 

на основі максимально точних 

прогнозів поведінки організації 

Тропак М.  маркетингові дії, які здійснює 

компанія під впливом дій 

конкурентів  

 

маркетингові дії, які вгадують 

кроки конкурентів, внаслідок 

яких прикладаються зусилля 

для випередження в лідерських 

позиціях.  

Використовуючи цю стратегію, 

компанія виробляє свій власний 

курс руху, незалежно від 

обставин діє в обраному 

напрямку  

При такому стилі поведінки компанії дії зумовлюються зовнішніми 

стимулами, наприклад, запитами споживачів, діями конкурентів, 

регулятивною політикою держави тощо. На відміну від цього, характерними 

рисами проактивного менеджменту і проактивності в цілому є:  

- самостійне усвідомлене формування системи попереджуючих і 

випереджуючих дій на основі внутрішніх мотивів для зміни або відвернення 

настання події із чітким розумінням суб’єктом результатів і відповідальності 

за здійснені кроки;  
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- передбачення подій, завчасне їх прогнозування та ідентифікація 

потенційних загроз і переваг у коротко- й довгостроковій перспективі;  

- зміна шляхом прояву ініціатив суб’єктом конфігурації свого 

внутрішнього і зовнішнього оточення, а не пристосування до умов, які 

склалися;  

-  використання інноваційних, новаторських і креативних підходів до 

вирішення проблем і завдань, що можуть постати або вже постали;  

-  комплекс дій, спрямований на довгострокову перспективу;  

-  попередня ідентифікація запитів споживачів, конкурентів, інших 

контрагентів до того, як їхні запити стануть офіційно оприлюдненими;  

-  сценарний підхід до прогнозування й розвитку майбутнього, створення 

власними зусиллями даного майбутнього;  

-  зниження рівня непередбачуваності й невизначеності, створення 

страхового запасу ресурсу для погашення впливу непередбачуваних подій;  

-  широке використання інформаційних ресурсів;  

-  єдність підходів і принципів до побудови внутрішнього і зміни 

зовнішнього середовища, формування системного бачення процесів у бізнесі 

та дій у зовнішньому середовищі.  

Таким чином, проактивність ‒ ознака певного явища чи суб’єкта, яка 

визначає його ініціативний, випереджувальний, цілеспрямований і 

довгостроковий характер при здійсненні заходів для уникнення прояву і 

максимізації негативних наслідків настання позитивних явищ у зовнішньому 

оточенні з використанням новаторських і креативних підходів.  
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В статті розглянуто основні завдання оцінки персоналу, проведено 

критичний аналіз методів оцінки персоналу визначені переваги та недоліки 

використання того чи іншого методу. В статті підкреслено, що 

застосування системи оцінювання персоналу має на меті збереження 

найкращих співробітників, створення умови для професійного зростання, а 

також виявлення безперспективних, інертних співробітників. Запропоновано 

обирати метод оцінки персоналу підприємства відповідно до рівня 

управління (ієрархії). У статті підкреслюється, що регулярна і 

систематична оцінка персоналу позитивно позначається на мотивації 

співробітників, їх професійному розвитку і зростання. 

Ключові слова: персонал, оцінка персоналу, методи оцінки персоналу, 

управління персоналом, самооцінка. 
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Оцінка персоналу є найважливішим елементом в управлінні людськими 

ресурсами будь-якої сучасної компанії і являє собою цілеспрямований 

процес встановлення відповідності між якісними характеристиками 

персоналу і вимог до займаної посади. Розглядаючи даний процес в рамках 

HR-менеджменту, слід зазначити, що основним завданням управління 

людськими ресурсами є кваліфікований підбір персоналу, який буде 

впливати на кінцеві показники роботи організації. Всі організації існують для 

досягнення поставлених перед ними цілей. Ступінь реалізації цих цілей 

показує, наскільки ефективно діє організація та використовує наявні ресурси. 

Оскільки всі люди індивідуальні і відрізняються один від одного своїми 

вміннями, здібностями і якостями, то природним чином, співробітники 

організації по-різному виконують свої обов’язки. Серед них є і лідери, і 

аутсайдери, управління якими передбачає застосування різних методів 

оцінки, формування відповідної системи мотивації. Однак, щоб провести 

таку диференціацію та відповідним чином вибудувати систему мотивації 

праці, необхідно використовувати певну систему оцінки ефективності 

виконання кожним співробітником компанії своїх посадових обов’язків. 

В літературі оцінка персоналу розглядається в різних ракурсах. 

Теоретико-методологічні основи оцінки персоналу активно досліджуються 

зарубіжними та вітчизняними науковцями, як А. Єременком, 

А. Монстовичем, В. Нижником, В. Нідзельською, В. Ушкальовим, Д. 

Ядранським. Результатом їх досліджень є розробка окремих підходів, 

процедур, методів щодо організації та проведення оцінки персоналу. 

Однак, на сучасному етапі розвитку конкурентне середовище висуває 

жорсткі вимоги до управління персоналом підприємства, а отже постає 

проблема формування всебічної, комплексної, зрозумілої та об’єктивної 

системи оцінювання персоналу, використання новітніх підходів з метою 

досягнення таких критеріїв як економічність та оптимальність. 

Метою даного дослідження є визначення та аналіз основних підходів до 

оцінки персоналу, критеріїв та перспектив їх застосування на підприємствах, 
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а також систематизація методів менеджменту, виявлення їх переваг, 

недоліків та визначення особливостей впливу на персонал підприємства.  

Оцінювання персоналу розглядається як елемент управління і як система 

атестації кадрів, що застосовується в організації в тій чи іншій модифікації. В 

той же час це необхідний засіб вивчення якісного складу кадрового 

потенціалу організації, його сильних і слабких сторін, а також основа для 

удосконалення індивідуальних трудових здібностей працівника і підвищення 

його кваліфікації [8]. Отже, оцінювання персоналу – це процес визначення 

ефективності виконання працівниками організації своїх посадових обов’язків 

і реалізації організаційних цілей або процес визначення відповідності якісних 

характеристик персоналу (здібностей, умінь, мотивів) вимогам посади або 

робочого місця. 

Оцінка результатів діяльності персоналу слугує переважно трьом цілям: 

адміністративній, яка полягає в прийнятті кадрових рішень на об’єктивній і 

регулярній основі (розміщення кадрів, їх переміщення, підвищення, 

переведення, оплата праці тощо); інформативній – забезпечення керівників 

необхідними даними про кількісний та якісний склад персоналу; 

мотиваційній – орієнтація працівників на покрашення трудової діяльності в 

потрібному для організації напрямку [2]. 

Із всієї сукупності цілей і напрямків проведення оцінювання персоналу 

виділяють основну – покращити управління діяльністю організації. 

Підприємство не може розраховувати на довготривалий розвиток без 

ефективного управління персоналом та організації його діяльності. Основою 

забезпечення цього є оцінка кадрів як відправний момент для удосконалення 

персоналу, його мотивації і відповідної оплати праці. 

Оцінюванню підлягають усі категорії працівників, але значимість його 

для окремих категорій різна. До того ж, оцінка особистих і ділових якостей 

керівників, головних спеціалістів значно складніша, ніж виробничого 

персоналу. Оцінка виробничого персоналу – це визначення певних 

професійних і особистих якостей працівників, виходячи з їх функціональних 
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обов’язків і цілей підприємства. За таким підходом оцінювання персоналу 

повинно обов’язково включати психологічний компонент і бути 

спрямованим на розроблення рекомендації управління персоналом [8]. 

Безпосередньо через оцінку персоналу керівник підприємства чи то інша 

вповноважена особа, може отримати інформацію про ефективність роботи 

працівників, їх потенційні можливості і перспективи росту; виявити причини 

неефективної роботи окремих спеціалістів; проаналізувати потреби і 

пріоритети в навчанні та підвищення кваліфікації; знайти шляхи 

удосконалення організації праці тощо. До того ж, на результатах оцінки 

ґрунтується ряд управлінських рішень з проблем підбору і розстановки 

кадрів, виявлення вкладу кожного працівника в діяльність підприємства; 

просування працівників як по вертикалі так і по горизонталі; покращення 

структури, стилю, методів управління персоналом; зміцнення взаємозв’язків 

адміністрації і профспілки, керівників і підлеглих. Однак, при проведенні 

процесу оцінки персоналу можуть виникати такі проблеми як упередженість 

оцінки, нерозуміння працівниками необхідності проведення оцінки, при 

виборі методу оцінки орієнтація на «моду», а не на основні завдання її 

проведення та специфіку діяльності підприємства, невірна інтерпретація 

отриманих результатів та інше [8]. 

Менеджмент персоналу передбачає широке використання результатів 

оцінки персоналу, адже кожна організація прагне зберегти найліпші кадри, 

створити їм умови для професійно-кваліфікаційного зростання і одночасно 

позбутися працівників інертних, малокваліфікованих, безперспективних. 

Оцінювання персоналу є складовою процесу відбору й розвитку 

персоналу. оцінка персоналу нерозривно пов’язана майже з усіма функціями 

системи управління персоналом. Без оцінки не можна обійтися при відборі 

кандидатів на вакантні посади, без оцінки результатів діяльності складно 

справедливо розподілити премії і бонуси, без оцінки не обійтися при 

визначенні потреби в навчанні та розвитку персоналу. В даний час існує два 
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підходи до оцінювання персоналу: – оцінка кандидатів на вакантну посаду; 

періодична оцінка працівників організації [8]. 

Регулярна та систематична оцінка персоналу позитивно позначається на 

мотивації співробітників, їх професійному розвитку, зростанні. Одночасно 

результати оцінки є важливим елементом управління людськими ресурсами, 

оскільки надають можливість приймати обґрунтовані рішення щодо 

винагороди, просування, звільнення співробітників, їх навчання та розвитку. 

 Процедури оцінки персоналу є базовими для багатьох конкретних 

аспектів кадрової роботи. Зокрема, при прийомі на роботу, при просуванні, 

при навчанні, при реорганізації, заохоченні, скороченні і звільнення. Оцінка і 

атестація персоналу тісно пов’язана практично з усіма основними 

напрямками роботи в сфері управління персоналом. Отже, оцінка персоналу 

є безперервним процесом в системі управління підприємства та пов’язана з 

усіма напрямками його роботи (рис. 1). 

 

* Сформовано на основі [5; 6; 8] 

Оцінка персоналу 

Підбір кандидатів на вакантну 

посаду 
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Навчання персоналу 
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кадрового резерву 

Аналіз роботи Відбір персоналу 

Розробка системи 

мотивації 

Розвиток персоналу 

кадрове планування 

Рисунок 1 – Основні завдання оцінки персоналу* 
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При формуванні періодичної оцінки узагальнюються: думка колег і 

працівників взаємозв’язаних підрозділів; підлеглих; спеціалістів у галузі 

ділової оцінки, а також результати самооцінки працівників. 

Основним питанням будь-якої оцінки є встановлення показників, які 

дозволяють визначити належність співробітника до конкретної 

організаційно-соціальної системи та відповідність професійним вимогам. 

Показників оцінки можна умовно розділити на такі групи: особистісні якості 

(темперамент, характер, дисциплінованість, почуття відповідальності, 

комунікабельність, ініціатива, аналітичні здібності, лідерські якості тощо); 

оцінка професійної поведінки (рівень кваліфікації, знання суміжних питань, 

вміння переконувати, вести переговори, працювати в команді, досвід роботи, 

знання виробництва тощо); оцінка результативності праці, тобто підсумки 

виробничої та іншої діяльності (продуктивність праці, прибуток, кількість 

залучених клієнтів). 

Отже, відповідно до мети оцінювання персоналу підприємства може 

здійснюватися на основі різних методів, а саме: 

 інтерв’ю – діалог з потенційним співробітником, щоб визначити його 

придатність для компанії і конкретної діяльності; 

 оцінка виконання завдань, що дозволяє оцінити трудову діяльність 

співробітника за певний проміжок часу; 

 метод «360 градусів», відповідно до якого працівник оцінюється усіма 

співробітниками та клієнтами, з якими взаємопов’язаний у трудовій 

діяльності; 

 групова дискусія допомагає визначити активних, амбітних працівників 

на основі бесіди; 

 рангові метод дозволяють оцінити співробітника компанії за 

заздалегідь обраному критерію; 

 метод бальної оцінки передбачає, що за кожне досягнення працівника 

йому присвоюється заздалегідь обумовлену кількість балів, які в наслідку 

підсумовуються і визначають його загальний діловий рівень; 
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 тестування, передбачає письмовий короткий або розгорнуту відповідь 

на питання тесту 

 атестація – має юридичну сила та проводиться для оцінки 

відповідності рівню праці, потенціалу і якостей співробітника вимогам 

займаної посади; 

 метод еталонів передбачає порівняння якості працівника 

порівнюються з найуспішнішими співробітниками даного напрямку; 

 метод суми оцінок дозволяє частоту прояви у співробітника тієї чи 

іншої якості за шкалою «постійно», «часто», «іноді», «ніколи». 

 система групування за яким всіх співробітників ділять на 4 групи: 

«поганий працівник», «задовільний працівник», «хороший працівник», 

«відмінний працівник» 

 ассессмент-центр, дозволяє здійснити оцінку на основі результатів 

спостереження за працівниками в спеціально змодельованої ситуації, яка 

схожа з їх діяльністю; 

 управління по цілям, передбачає постановку цілей та завдань; 

 метод щоденників, працівникам видається список завдань на весь 

робочий день і фіксується за скільки часу було виконано кожне доручення [1; 

2; 4; 5; 7; 9]. 

Організаційна процедура підготовки проведення оцінювання персоналу 

підприємства передбачає виконання ряду обов’язкових заходів, а саме: 

 розробка методики оцінювання (якщо це доцільно, методику можна 

купити) з урахуванням конкретних умов організації; 

 формування оціночної комісії із залученням безпосередніх керівників 

тих працівників, що оцінюються, та спеціалістів вищого рівня ієрархії, а 

також спеціалістів служби управління персоналом; 

 визначення часу та місця проведення оцінки; 

 встановлення процедури підбиття підсумків оцінки; 

 вивчення питань інформаційного забезпечення  процесу оцінювання; 
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 консультації авторами методичних розробок членів комісії з питань 

оцінювання [8]. 

На першому етапі (розробка методики) доцільного розподілити персонал 

підприємства за певними рівнями та обрати метод оцінки рисунок 2. 

 

Основною особою в процесі оцінювання персоналу є лінійний керівник. 

Він відповідає за об’єктивність і повноту інформаційної бази та проводить 

бесіду з працівником. Думка безпосереднього керівника є визначальною при 

оцінюванні кандидата на вакантну посаду [5]. 

Однак, використання одразу всіх методів оцінки персоналу 

підприємства потребує значного обсягу фінансових ресурсів та часу, а отже 

виникає потреба формування універсальної системи оцінювання на кожному 

підприємстві, яка б враховувала особливості сфери діяльності, відповідала 
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Рисунок 2 – Розподіл методів менеджменту відповідно до рівня 

управління 
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встановленим стандартам та нормам оцінювання, поєднувала оптимальні 

методи, що точно, об’єктивно, просто, зручно та зрозуміло відображали 

результат діяльності кожного працюючого зокрема та персоналу 

підприємства загалом. 

Отже, існує велика різноманітність методів, кожен з яких по-своєму 

унікальний, і перед організацією стоїть велике завдання в визначенні гідного 

із них як в цілому для компанії, так і для окремих її частин. Організації часто 

комбінують або видозмінюють класичні методи і підлаштовують їх під себе, 

при цьому з огляду на фінансові витрати і специфіку організації. Тільки 

беручи до уваги всі перераховані тонкощі, можна вибудувати свою систему 

для оцінки персоналу і при цьому домогтися ефективного використання 

людських ресурсів. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЗРОБКА СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КРІ 

У статті досліджено генезис поняття «мотивація», представлено 

трактування даної категорії вітчизняними та зарубіжними науковцями. 

Розкрито економічну сутність категорії «система мотивації», наведено її 

основні складові елементи. Розглянуто системну мотивацію на основі 

використання ключових показників ефективності як одного із сучасних 
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інноваційних підходів до мотивування персоналу на підприємствах. 

Розглянуто переваги застосування КРІ в системі мотивації персоналу. 

Запропоновані основні етапи побудови мотиваційної системи з 

використанням «key performance indicators».  

Ключові слова: мотивація, система мотивації, управління персоналом, 

стимулювання, КРІ. 

Перед будь-яким підприємством постає проблема підвищення 

ефективності діяльності, зростання конкурентоспроможності на ринку. 

Управління персоналом підприємств неможливе без розуміння сутності, 

змісту і ролі процесу мотивації. Це зумовлює необхідність у його вивченні, 

тобто проведенні всебічного дослідження потреб, мотивів і стимулів людини, 

уточненні класифікацій цих категорій, що сприяє правильному розумінню 

категоріального апарату і забезпеченню на цій основі ефективної мотивації і 

стимулювання персоналу. 

Питанням розробки системи мотивації, визначенню мотиваційних 

факторів присвячено велику кількість праць сучасних вітчиз няних науковців, 

таких як Т. Аверіхіна, М. Адаменко, Ю. Биханова, О. Бодарецька, Т. Дьолог, 

А. Нименко, В. Соколовська. Віддаючи належне науковій і практичні 

значущості праць вищезгаданих авторів, зазначимо, що певний спектр 

завдань, пов’язаних із теоретичними і практичними аспектами формування 

ефективної мотиваційної системи персоналу підприємств, потребують 

подальшого дослідження.  

Метою статті є розроблення теоретичних положень щодо формування 

системи мотивації на підприємстві та рекомендацій з використання існуючих 

підходів мотивації персоналу підприємства. 

Мотивація спрямована на підвищення результативності праці як 

окремого працівника та ефективність господарської діяльності підприємства 

загалом. Вона забезпечує зростання кваліфікації кадрів, стабілізує роботу 

всього колективу підприємства. 
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Мотивація – спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та 

психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її 

організованість, активність і стійкість; здатність людини задовольняти свої 

потреби [2]. В управлінні мотивація – це процес стимулювання працівників 

до здійснення ефективної діяльності, спрямованої на досягнення цілей 

підприємства. Мотивація необхідна для ефективного виконання прийнятих 

рішень і запланованих завдань. Мотивація – це те, що знаходиться в людини 

«всередині». Якщо людина мотивована, її задоволення від роботи може 

призвести до якісного результату [2]. 

Таким чином, система мотивації – це множина взаємопов’язаних 

елементів мотивації, що утворюють єдине ціле, взаємодіють з середовищем 

компанії та між собою, і мають мету, що відповідає цілям компанії. 

Система мотивації персоналу, в тому числі, і працівників, перш за все, 

повинна відповідати цілям підприємства. Зв'язок цілей підприємства та 

системи мотивації персоналу підприємства досягається шляхом: 

 визначення місії підприємства. 

 визначення конкретних цілей підприємства; 

 аналіз факторів внутрішнього та зовнішнього середовища 

підприємства, які сприяють або заважають досягненню поставлених цілей 

підприємства; 

 розробка бізнес стратегії підприємства; 

 розробка функціональних стратегій підприємства: маркетингової, 

фінансової, управління персоналом; 

 визначення цілей системи оплати праці та мотивації персоналу; 

 вибір методів розробки системи оплати праці та мотивації персоналу; 

Система мотивації на підприємстві розробляється на основі системної 

моделі показників та засобів мотивації, що закріплена у положенні про 

мотивацію та його практичній реалізації. Метою мотивації є збільшення 
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обсягів надходжень, покращення якості обслуговування клієнтів, збільшення 

операційного прибутку, зменшення операційних витрат. 

Сучасні підприємства функціонують в умовах бурхливого бізнес-

середовища. Існує потреба удосконалення взаємодії інтересів підприємства 

та зовнішнього середовища. Треба досягти синергетичного ефекту такої 

взаємодії. Результати аналізу наукових поглядів вітчизняних і зарубіжних 

фахівців надають можливості стверджувати, що одним із важливих 

принципів досягнення синергетичного ефекту має бути максимальне 

урахування ініціативи робітників. Досягти цього можливо, перш за все, 

шляхом розвитку та удосконалення методів мотивації. Дослідження довело, 

що на більшості підприємств заробітна плата робітникам нараховується 

відповідно тарифних ставок, окладів та нарахування премії за досягнення 

окремих показників. У більшості своїй співробітники підприємства не 

знають, з чого складається собівартість наданих послуг, які вони надають на 

своїй дільниці, яка частка заробітної плати в собівартості виробництва, та як 

би міг змінитися її рівень у разі зниження питомих витрат тих чи інших 

ресурсів. Отже виникає потреба в інформуванні та мотивуванні робітників. 

Удосконалення форм організації та оплати праці – один з напрямків 

підвищення ефективності виробництва. До цього часу основним принципом, 

закладеним положеннями про  організацію оплати праці, було підвищення 

зацікавленості в напрямку обсягів виробництва з меншою кількістю 

працівників. У сучасних умовах, коли, з одного боку, нарощування обсягів 

виробництва в більшості своїй унаслідок обмеження замовлень стало 

практично неможливим, а з другого – скорочення чисельності працівників 

вступає в протиріччя з нормами правил охорони праці, такий принцип 

організації праці стає неефективним. За теперішніх умов ефект може бути 

досягнуто, коли є пряма зацікавленість на підприємстві в скороченні не 

тільки трудових витрат, а в першу чергу, витрат матеріалів, енергоносіїв. 

Аналіз існуючих діяльності ТОВ «Модекс Авто» довів, що 

співробітники, які отримують в якості оплати фіксований оклад, орієнтовані 
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лише на формальне виконання своїх посадових обов'язків і при цьому 

абсолютно не мотивовані на розвиток, на підвищення якості і ефективності 

виконуваних робіт, збільшення обсягів виконуваних операцій. У той же час 

стратегії розвитку всіх сучасних підприємств передбачають і зростання 

обсягів, і підвищення якості продукції та послуг, і підвищення ефективності, 

і все це очікується від її працівників. Логічною в цьому випадку є розробка 

системи мотивації, в рамках якої можна прив'язати оплату праці 

співробітників до досягнутих результатів. 

Результати аналізу наукових поглядів вітчизняних і зарубіжних фахівців 

надали можливості виокремити основні принципи побудови системи 

мотивації: 

 об’єктивність – розмір винагороди працівника повинен визначатися на 

основі об’єктивної оцінки результатів його праці; 

 передбачуваність – працівник повинен знати, яку винагороду він 

отримає в залежності від результатів своєї праці; 

 адекватність – винагорода повинна бути адекватно трудовому внеску 

кожного працівника в результат діяльності всього колективу, його досвіду і 

рівню кваліфікації; 

 своєчасність – винагорода повинна слідувати за досягненням 

результату якомога швидше (у поточному періоді); 

 значимість - винагорода повинна бути для співробітника значуща; 

 справедливість і прозорість – правила визначення винагороди повинні 

бути зрозумілі кожному співробітнику організації та бути справедливими, в 

тому числі з його точки зору [1-6]. 

Дотримання цих принципів при мотивації діяльності проектних груп, що 

працюють на умовах господарчого розрахунку, сприятимуть активізації 

інноваційних процесів на підприємстві. 

Всі зміни в системі стимулювання спрямовані на підвищення цінності 

кожного співробітника на його робочому місці. Застосовувані в ній 

механізми і інструменти повинні забезпечувати ефективну мотивацію 
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працівників підприємства, цілеспрямовано впливати на якість і 

продуктивність праці. На основі досвіду роботи підприємств можна 

стверджувати, що одним з ефективних методів стимулювання персоналу є 

система мотивації, заснована на застосуванні КPI (Key Performance 

Indicators). Це система матеріального стимулювання, яка може 

застосовуватися на будь-якому підприємстві, за умови її грамотної розробки, 

і максимально забезпечує дотримання всіх перерахованих вище принципів 

побудови мотиваційної системи. 

Мотивація персоналу підприємства може бути втілена у наступних 

формах: 

1. Система мотивації складається з заздалегідь визначених 

(розрахункових) бонусів за реалізований проект, які коригуються на 

результат виконання основних KPI етапу або проекту в цілому. 

2. Визначаються фіксовані бонуси як відсоток від кошторису проекту за 

реалізований проект. Бонуси коригуються на результат виконання KPI етапу 

або проекту в цілому і розподіляються всередині групи на менеджера 

проекту і робочу групу. 

3. Мотивація побудована у вигляді фіксованих надбавок до основного 

окладу за участь в проекті [4]. 

Система ключових показників ефективності, які є припустимими для 

будь-якої організації, повинна відповідати наступним вимогам: 

 обмежена кількість показників; 

 єдність для всієї організації в цілому; 

 вимірність, можливість кількісного вираження показників; 

 прямий взаємозв’язок із найважливішими факторами успіху; 

 можливість впливати на численні фактори; стимул для працівника [7]. 

Показники КРІ пропонується виокремити у 4 групи: 

1. Цільові показники – це індикатори, які показують, наскільки близька 

компанія до досягнення поставленої мети. Приклад: рентабельність 

продажів, кількість нових клієнтів тощо.  
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2. Процесні показники – свідчать, наскільки ефективним є процес. З 

їхньою допомогою можна оцінити, чи можливо зробити той чи інший процес 

більш швидким та менш затратним без зниження якості. Приклад: 

рентабельність виробництва, економічний ефект від впровадження того чи 

іншого процесу тощо. 

3. Проектні показники – пов’язані з конкретними задачами проекту та 

показують, наскільки ефективно виконується проект в цілому, а також окремі 

роботи у ньому. Прикладом таких показників можуть бути: рентабельність 

інвестицій, питома вага прибутку від впровадження даного проекту у 

загальному обсязі валового прибутку компанії та ін. 

4. Показники зовнішнього середовища – це показники, на які неможливо 

безпосередньо вплинути, але які потрібно враховувати при розробці, 

наприклад, цільових показників. Приклад: рівень ціни на ринку, що склався; 

коливання ціни тощо [2]. 

Основними перевагами успішного впровадження ключових показників 

ефективності є наступні: 

 прозорість – мотивація працівників напряму залежить від досягнення 

цілей підприємства; 

 визначність – працівники чітко розуміють свої цілі та задачі, які 

взаємопов’язані з цілями та задачами підприємства в цілому; 

 ефект від впровадження системи ключових показників ефективності 

може бути виражений у фінансових та кількісних показниках; 

 перспективність – можливість не лише отримання працівником премії, 

але й кар’єрне зростання; 

 матеріальне та нематеріальне стимулювання працівників з різними 

видами потреб; 

 постійна підтримка зворотного зв’язку між працівниками та 

керівництвом організації [3]. 

Розробка системи мотивації персоналу з використанням КРІ на 

підприємстві відображено на рис. 1. Тобто на першому етапі відбувається 
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створення спеціальної робочої групи, розробка календарного плану заходів 

та визначення проміжних і кінцевих результатів, а також відповідної 

винагороди учасників. Після проведення всіх організаційних заходів 

відбувається формування стратегії, місії, цілей компанії та їх перенесення на 

нижчі рівні організації. Цей основоположний елемент для розвитку системи 

мотивації за KPI [5]. Від того, наскільки правильно і точно визначена 

стратегія компанії, залежить подальший процес розробки KPI та їх успішне 

впровадження. Стратегія компанії повинна бути поділена на конкретні 

стратегічні напрямки, в межах яких виділені завдання для окремих 

структурних підрозділів. Одним із ефективних методів визначення стратегії 

та цілей компанії є побудова дерева цілей. За допомогою розробки системи 

мотивації персоналу на основі КРІ можна не просто ефективно мотивувати 

персонал, але і на 100% сфокусувати його діяльність на досягненні 

стратегічних цілей компанії. 

На наступному етапі визначається перелік структурних підрозділів, для 

яких буде сформована мотиваційна схема, визначені конкретні цілі. Важливо 

сконцентруватися лише на найбільш важливих показниках, відсікаючи всі 

другорядні, скорочуючи їх кількість до так званих «ключових». А також, 

обрані КРІ повинні стимулювати співробітників на виконання відповідних 

дій. Отже, на четвертому етапі відбувається розробка та визначення порядку 

розрахунку ключових показників ефективності для основних підрозділів, що 

були визначені на етапі 3. 
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П’ятий етап, передбачає визначення формули, за якою буде 

здійснюватися розрахунок заробітної плати, а також співвідношення 

«фіксованої частини» та «змінної частини» у заробітній платі. Змінна частина 

грошової винагороди повинна становити не менше 30% від окладу 

працівника. Таким чином, наступним кроком стане визначення премії за 

допомогою обраної форми розрахунку на етапі 5. 

По-перше, для здійснення розрахунку за обраною методикою необхідно 

встановити, якою мірою кожен з обраних KPI буде впливати на змінну 

частину. Вага найбільш важливого KPI не повинна перевищувати 50%, а 

наймеш значимого – складати менше 5%. Загальна сума показників – 

100%. При визначенні ваги важливо користуватися принципом необхідності, 

Рисунок 1 – Основні етапи розробки системи мотивації персоналу  

з використанням КРІ 

Етап 1. Розроблення проекту впровадження KPI: 

Етап 7. Коригування, доповнення КРІ та їх нормативних значень 

Етап 2. Формування стратегії, місії, цілей компанії та їх перенесення на нижчі рівні 

організації 

Етап 3. Визначення переліку підрозділів у структурі підприємства, для яких буде 

формуватися мотиваційна схема, та визначення конкретних цілей для даних 

підрозділів 

Етап 4. Розробка та визначення порядку розрахунку ключових показників 

ефективності для основних підрозділів 

Етап 5. Визначення формули, за якою буде здійснюватися розрахунок заробітної 

плати, а також співвідношення «фіксованої частини» та «змінної частини» у заробітній 

платі 

Етап 6. Визначення премії за допомогою обраної форми розрахунку  



333 
 

тобто конкретно розуміти, які показники необхідно виконати, щоб досягти 

поставленої мети [5]. 

По-друге, необхідно оцінити фактичні значення KPI в кінці місяця 

(кварталу). При цьому кількісні показники вимірюються за метричною 

шкалою, а якісні – за порядковою 100-бальною шкалою. За її допомогою 

можна гнучко підходити до оцінки якісних KPI, встановлюючи «опорні 

точки», наприклад: база – від 0 до 39, норма – від 40 до 79, мета – від 80 до 

100 балів. При цьому оцінки повинні бути «розшифровані», щоб 

співробітники розуміли, яких саме результатів від них очікують [5]. 

Таким чином, за даним методом розрахунку премії за КРІ премія по 

кожному KPI обчислюється як частка від максимальної премії залежно від 

того, наскільки фактичне значення даного показника перевищує нормативне. 

Даний спосіб нарахування премії є «демократичним», оскільки не передбачає 

«штрафу». Премія за показниками, по яких не досягнута норма, просто не 

нараховується. 

На етапі 7 відбувається коригування, доповнення КРІ та їх нормативних 

значень. Основне завдання на цьому етапі: своєчасне повідомлення 

працівників про здійснені зміни. Зміни в даному випадку бажано проводити 

не частіше одного разу на рік. 

КРІ, безумовно, є одним з найважливіших засобів контролю та 

діагностики діяльності компаній. Позитивний ефект впровадження системи 

КРІ обумовлений підвищенням загальної ефективності діяльності компанії, 

оскільки при дієвості системи кожен співробітник фірми усвідомлює зв'язок 

між своїми конкретними обов'язками і стратегічними цілями компанії. 

Отже, аналізуючи вище викладене, варто зазначити, що мотиваційна 

система із застосуванням КРІ буде ефективною, якщо: 

 правильно визначена стратегія компанії та розроблено дерево цілей 

компанії; 

 показники є чітко сформованими та працівники розуміють свої цілі та 

задачі, які взаємопов’язані з цілями та задачами підприємства в цілому; 
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 вдалося серед різних показників знайти саме ті, що будуть ключовими 

для різних підрозділів або працівників; 

 правильно проранжовано показники ефективності та визначено вагу 

кожного з них; 

 система постійно переглядається та змінюється з урахуванням змін, 

що відбуваються в компанії. 

Отже, система мотивації на основі KPI дозволяє керівництву 

підприємства: забезпечити контроль за поточними і довгостроковими 

показниками діяльності організації; оцінити особисту ефективність кожного 

співробітника, підрозділу і підприємства в цілому; орієнтувати персонал на 

досягнення необхідних результатів; керувати бюджетом по фонду оплати 

праці і скоротити час на його розрахунок; забезпечити колективну й 

індивідуальну відповідальність за результати діяльності підприємства. 

Впровадження системи KPI буде сприяти оптимізації діяльності, досягненню 

«високих» цілей, призведе до збільшення портфеля замовлень за рахунок 

прискорення їх виконання і поліпшення якості, а також істотно підвищить 

рівень мотівації, відповідальності та ефективності ваших співробітників. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ  

У статті розглядається концепція діагностики підприємства, заснована на 

оцінці ефективності бізнес-процесів. Розроблена модель дозволяє оцінити 

фактичні показники процесу як сукупність споживаних ресурсів, вартості, 

тривалості процесу та обліку виконання керуючих обмежень. Використання 

пропонованої концепції дозволяє в режимі реального часу проводити аналіз 

діяльності підприємства та приймати управлінські рішення з високим 

ступенем надійності. 

Ключові слова: підприємство, система менеджменту, технологія 

менеджменту, управлінські рішення, діагностика.  

Результативний розвиток та формування перспективи будь-якого 

підприємства забезпечується завдяки взаємозв'язку ефективної системи 

менеджменту, високого рівня конкурентоспроможності та інвестиційної 

привабливості підприємства. Сучасна теорія та практика ведення бізнесу 

доводить, що одним із основних результативних способів ефективного 
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пошуку напрямів (шляхів) розвитку системи менеджменту підприємства є 

застосування (або використання) управлінської діагностики в системі цілей 

економічної діагностики (або діагностики діяльності) підприємства. 

Розвиток управління в Україні обумовлює необхідність більш глибокого 

вивчення рівня його ефективності. Значущість виокремленої проблеми 

посилює сучасне кризове становище суб’єктів господарювання. Так, за 

даними статистичних досліджень близько 36% торгівельних підприємств 

України працюють у збитковому режимі. Це потребує поглиблення 

досліджень, пов’язаних із теоретичними, методичними та практичними 

аспектами удосконалення процесу вивчення ступеня ефективності системи 

корпоративного управління та розробки основних підходів до побудови 

адекватних механізмів його підвищення, одним із яких і є діагностика. 

Актуалізації питань, пов’язаних із розвитком діагностичної функції в 

управлінні сучасними підприємствами присвячено труди Бланка І.А., 

Вартанова О.С., Глазова М.М., Коласса Б., Раппопорта В.Ш., Стоянова Є.О., 

Фролової Л.В. та ін. 

Огляд літературних джерел довів, що думки авторів не збігаються щодо 

визначення сутності поняття «діагностика», а це дозволяє прийти до 

висновку, що питання пізнання організації та методології діагностики 

потребують подальшого удосконалення.  

Спираючись на результати існуючих досліджень, можна виокремити 

наступні підходи до розуміння сутності діагностики: 

1. Вивчення змісту поняття «діагностика» за допомогою виділення її 

видів, для чого науковці застосовують різні характеристики діагностики, які 

в основному пов’язані з напрямками дослідження та це, в решті решт, 

впливає на саме формулювання дефініції та розуміння її сутнісного змісту.  

Щибощ К. використовує термін «бізнес-діагностика». Характерними 

рисами цього виду діагностики автори вважають формування майбутньої 

фінансово-господарської політики підприємства на підставі оперативних, 

ретроспективних та перспективних досліджень [3]. 
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Савчук В.П. робить акцент на фінансовій діагностиці підприємства, не 

наводячи при цьому чіткого визначення її суті [2]. Вивчення ж порядку 

здійснення фінансової діагностики дозволило дійти висновку, що термін 

«фінансова діагностика» автор пов’язує зі сферою застосування 

діагностичних процедур та їх інструментарію. 

Поширено також  використання аналітичної діагностики, сутність якої 

«полягає в децентралізованій обробці економічної інформації на основі 

використання ПК з метою розроблення ефективної фінансової стратегії 

корпорації» [1]. 

Зазначене підтверджує, що використання різних термінів діагностики 

(стратегічна, фінансова, оперативна тощо) пов’язано, перш за все, з 

напрямками або сферою практичного її застосування.  

Застосування діагностики до вивчення стану конкретного об’єкту: 

потенціалу підприємства, кризи підприємства, якості системи управління, 

стану ринку, фінансового стану підприємства, ризиків підприємства. Бланк 

І.А. оперує терміном «діагностика банкрутства», під яким розуміє «систему 

цільового фінансового аналізу, спрямованого на виявлення параметрів 

кризисного розвитку підприємства, які генерують загрозу його банкрутства у 

наступному періоді» [1].  

Розглядання діагностики з точки зору практичного її застосування у 

якості інструменту досягнення тієї чи іншої цілі [2]. Наявність такого підходу 

пов’язана з невизначеністю стосовно місця діагностики у процесі управління 

підприємствами.  

На даному етапі дослідження вважаємо за доцільне введення такого 

поняття як «експертна діагностика» з метою поєднання існуючих підходів до 

термінології та визначення його змісту з позицій лексичного та семантичного 

наповнення. Такий підхід вже має практичну реалізацію та певні результати 

[2]. 
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Для цього необхідно: 

- проведення моніторингу наявної літератури стосовно визначення 

авторами змісту поняття «експертна діагностика»; 

-  визначення місця та функціонального забезпечення експертної 

діагностики в управлінні підприємствами. 

Логічний аналіз наявної літератури показав, що дефініція експертної 

діагностики, якщо сферою її принадності є система управління суб’єктами 

господарювання, взагалі відсутня.  

У цілому ж, термін «експертна діагностика»  – поняття, яке достатньо 

широко застосовується у зазначеному словосполученні, якщо мова йде про 

надання практичних послуг певними суб’єктами господарювання відносно 

оцінки об’єктів нерухомості, будівництва, засобів автотранспорту тощо.  

Вище викладене підтверджує, що ступінь новизни досліджуваного 

об’єкту полягає у вивченні сутності самого поняття «експертна діагностика», 

можливості та необхідності синтезування цих понять та доцільності 

застосування процесу експертної діагностики до визначення рівня 

ефективності управління.  

Виходячи з цього, діагностика являє собою не одноразову дію, а 

постійний процес, який здійснюється у просторі та часі. Діагностика також 

не є поняттям, що включає оцінку, аналіз та прогноз, між загальною сумою 

цих понять та діагностикою не можна ставити знак рівняння. 

Таким чином, взагалі не слід брати за мету встановлення чітких мереж 

між економічним аналізом та діагностикою. Це два паралельні та взаємодіючі 

процеси, які пов’язані між собою. Враховуючи, що діагностиці підлягає 

ефективність системи управління, не слід, водночас обмежуватися лише 

економічними результатами діяльності корпорації, тобто сфера реалізації 

діагностики набуває значного поширення. 

Отже, діагностика має на підставі вже відомих ознак чи симптомів, що 

попередньо вже встановлено за результатами та допомогою аналітичних 

досліджень, вказувати чіткі джерела та причини виникнення цих симптомів і, 
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як наслідок, можливий діагноз. Відстеження таких ознак протягом діяльності 

підприємства, в окремих випадках, дозволить застосувати досить оперативні 

дії щодо їх усунення без проведення додаткових досліджень. Якщо ж 

ситуація потребує більш дієвих мір, необхідно використання поглибленого 

цілеспрямованого аналізу.  

Взагалі, розглядання діагностики лише в контексті економічного аналізу 

дуже вузький підхід, тому що тіснота взаємозв’язку діагностики та функцій 

управління випливає з їх економічної сутності. 

Система управління підприємством повинна розглядатися як механізм, 

який перебуває в стані безперервного вдосконалення своєї діяльності. 

Природно виникає питання, з чого почати процес вдосконалення системи. 

Комплекс діагностичних процедур є очевидною стартовою фазою будь-якого 

процесу реструктуризації. Щоб краще зрозуміти причини поганого 

функціонування системи управління підприємства необхідно глибоко 

вивчити структуру системи управління для того, щоб потім спробувати її 

змінити. Говорячи більш професійною мовою, в діагностиці системи 

управління підприємством існують два основних об'єкта аналізу: результати 

функціонування системи управління підприємства та структура СУ 

підприємства. Діагностика являє собою проведення дослідження 

економічного стану підприємства з метою виявлення факторів, які 

становлять загрозу стійкому функціонуванню підприємства, розробку заходів 

покращення економічного стану з урахуванням вимог діючої кон'юнктурної 

середи. 

Сукупність критеріїв діагностики ефективності системи корпоративного 

управління повинна враховувати інтереси усього кола осіб,  зацікавлених у 

його результатах. Це означає, що до складу критеріїв необхідно включити 

показники, рівень яких буде відображати різні аспекти діяльності корпорації, 

бо інтереси суб’єктів корпоративного управління (як внутрішнього, так і 

зовнішнього впливу) не завжди співпадають. Слід зазначити, що 

застосування процедур діагностики до її об’єктів можливо лише за умови 

володіння інформацією ще й про бажаний стан об’єкта. Тобто, до сукупності 
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критеріїв ефективності системи корпоративного управління слід віднести 

такі, за якими можливо встановлення чітко заданого значення.  Саме 

наявність будь-яких відхилень фактичних значень критеріїв від 

встановлених, свідчить про потребу у проведенні діагностичних процедур 

більш глибокого за змістом та технікою характеру.  

Таким чином, діагностика діяльності підприємства – це процес 

ідентифікації, аналізу й оцінювання стану підприємства і тенденцій його 

зміни (тобто зміни стану) за відповідними бізнес-індикаторами з метою 

розроблення рекомендацій щодо усунення проблемних моментів і слабких 

сторін функціонування підприємства для забезпечення якісно нового рівня 

його розвитку та формування перспектив з урахуванням наслідків за 

порушення законодавства у сфері економіки й управління підприємствами та 

права Діагностика в системі менеджменту підприємства як підфункція 

функції контролю як функції менеджменту враховує три складові: 1) 

оцінювання (визначення ключових ознак, характеристик, параметрів 

(показників, індикаторів), властивостей); 2) аналіз із аргументацією (ретельне 

дослідження структури, динаміки, тенденцій тощо); 3) ідентифікування 

(передбачає визначення відхилень параметрів від критеріїв або стандартів, 

формулювання діагнозу). 
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В статті досліджено теоретичну сутність поняття стратегічного 

управління; проаналізовано технології розвитку стратегічного 

менеджменту на підприємстві. Обґрунтовано необхідність використання 

форсайту як найбільш ефективних технологій системи стратегічного 

менеджменту на сучасному етапі, розглянуто найпопулярніші методи 

формування стратегічного менеджменту підприємства. 
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управління, конкурентоспроможність, стратегія, форсайт, бізнес-план. 

Розробка систем стратегічного менеджменту є комплексним процесом 

довгострокового планування, який допомагає підприємствам встановлювати 

цілі своєї діяльності, стратегічні напрями, задачі та інструменти забезпечення 

їх реалізації. Успішні підприємства розглядають стратегію розвитку як 

головний документ та дорожню карту діяльності.  

Серед низки досліджень щодо розвитку стратегічного менеджменту на 

підприємстві можна виділити наукові праці таких вчених як І. Ансофф, 

М. Портер, Д. Ажаханова, В. Стороженко та інші. Але питання формування 

комплексної ефективної системи стратегічного менеджменту, що базуються 

на розумінні його сутності та оцінювання його ролі в діяльності 

підприємства для подальшого розвитку і реалізації за різних технологій 

стратегічного менеджменту, потребує детального вивчення та систематизації 

основних методів.   

Мета дослідження: дослідження сутності та особливостей використання 

різних методів формування стратегічного менеджменту, обґрунтування 

застосування форсайтних досліджень в діяльності підприємства.  
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Управлінська робота з визначення й впровадження в дію стратегії на 

підприємстві скоріше є правилом, ніж виключенням, адже стратегічне 

управління – основа управління, і діяльність зі створення й здійснення 

стратегії фактично рано чи пізно зачіпає будь-яку управління управлінську 

роботу на кожному підприємстві. 

Розроблена система стратегічного менеджменту стосується таких 

напрямів: розвиток і перебудова загальної структури управління 

підприємства, окремими виробництвами, цехами та іншими 

ланками;удосконалення системи роботи з керівними кадрами. Вихідними 

даними для розробки стратегії загального стратегічного менеджменту є: 

загальні цілі, стратегії та критерії розвитку підприємства, конкретизовані для 

кожної з підсистем управління;аналітичні матеріали для дослідження 

системи управління організаційного діагнозу, техніко-економічні розрахунки 

щодо різних напрямів і можливостей розвитку організаційної 

системи;законодавчі документи, норми та нормативи для побудови системи 

управління підприємств різного типу [4]. 

Однією з найбільш ефективних технологій системи стратегічного 

менеджменту на сучасному етапі визнається технологія форсайта (від англ. 

Foresight – «погляд у майбутнє») — це системна спроба зазирнути в 

довгострокове майбутнє розвитку підприємства з метою ідентифікації зон 

стратегічного дослідження та появи нових високих технологій, що у 

перспективі приносять найбільші економічні вигоди для підприємства [2]. 

Форсайт від інших інструментів вивчення майбутнього розвитку 

відрізняють чотири основні характеристики [2]: орієнтація на вживання 

конкретних заходів, що полягає не тільки в аналізі та міркуванні щодо 

перспектив майбутнього розвитку, але в прийнятті конкретних рішень, які 

дадуть змогу формувати майбутнє таким, яким його хочуть 

бачити;врахування різних альтернатив майбутнього розвитку, яке 

ґрунтується на тому, що майбутнє не визначене;залучення різних учасників, 

тому що потрібне широке коло різнопрофільних, але зацікавлених груп 
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учасників;міждисциплінарний характер, який має комплексний характер і 

намагається охопити всі фактори, які можуть вплинути на майбутні процеси.  

Принциповою відмінністю форсайту від традиційних підходів є те, що 

його спрямованість направлена не тільки на визначення перспектив розвитку, 

а й прагнення створити майбутнє у достатній відповідності до прогнозу [4]. 

Для цього у форсайті особлива увага приділяється: оцінці потреб і 

перспектив розвитку підприємства; визначенню перспектив розвитку 

існуючих і виникнення нових ринків внаслідок технологічних проривів; 

виявленню перспективних технологій з найвищим інноваційним потенціалом 

(критичних технологій); вибір стратегічних пріоритетів державної підтримки 

підвищення конкурентоздатності і прискорення економічного зростання 

загалом. На рис.1 зображені методи формування системстратегічного 

менеджментуякі використовуються в Форсайті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Методи формування системстратегічного менеджменту які 

використовуються у Форсайті 

Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

ІЇ
 Ф

О
Р

С
А

Й
Т

 

Зворотнє сканування 

(Backcasting) 

Мозкові штурми 

(Brainstorming) 

 Громадські панелі 

(Citizens Panels) 

 Метод Делфі (Delphi) 

Випробування (Essays) 

Експертні панелі 

(Expert Panels) 

Розробка майбутнього 

(Workshops) 

Екстраполяція трендів 

Огляд джерел 

(Literature Review) 

Сценування 

(Scenarios) 

Ігри (Gaming) 

SWOT – аналіз 

(SWOT-analysis) 

Картування технологій 

Мультикритеріальн. 

аналіз 

Бібліографічний аналіз 

Аналіз взаємних 

впливів 

Сканування джерел 

Ключові технології 

Аналіз глобальних 

трендів 

Моделювання та 

стимуляції 

Картування 

стекхолдерів 



344 
 

Серед великої кількості методів формування стратегічного менеджменту 

доцільно розглянути найпопулярніші підходи такі як: метод Дельфі (Delphi) 

— один з основних класів методів науково-технічного прогнозування. Метод 

побудований на наступному принципі: у неточних науках думки експертів і 

суб'єктивних суджень у силу необхідності повинні замінити точні закони 

причинності, що відображаються природничими науками. Характеризується 

трьома особливостями, що відрізняють його від звичайних методів групової 

взаємодії експертів. До таких особливостей відносяться: анонімність 

експертів; використання результатів попереднього туру опитування; 

статистична характеристика групової відповіді.  

1. Розробка сценаріїв (Scenarios) – частина стратегічного планування, що 

відноситься до інструментів і технологій, які дозволяють керувати 

невизначеністю майбутнього. Суть методу полягає в дослідженні 

зовнішнього середовища організації на наявність визначених елементів 

(predetermined elements) і ключових невизначеностей (key uncertainties) і 

комбінуванні їх для формулювання альтернативних сценаріїв майбутнього. 

На рис.2 зображено метод стратегічного менеджменту розробка сценаріїв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 –  Метод стратегічного менеджменту розробка сценаріїв 
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2. Аналіз взаємного впливу факторів (Cross-Impact Analysis) – є 

методологія, розроблена щоб допомогти визначити, яким чином відносини 

між подіями будуть впливати на загальний результат подій і зменшувати 

невизначеність у майбутньому. 

3. Формування експертних панелей (ExpertPanels)Експертні панелі - 

метод колективної експертизи, одержуваної шляхом регулярного 

обговорення проблем в рамках постійно діючої групи фахівців високого 

рівня. Панелі створюються з числа фахівців високого рівня для проведення. 

4. Технологічна дорожня карта (TechnologyRoadmapping) Загальна 

технологічна дорожня карта складається із просторових і часових вимірів. 

Просторовий вимір відображає відношення між науковими і технологічними 

програмами, проектами продукції та ринкових розробок у конкретний 

момент часу. Часовий вимір – еволюція та перетворення (зміни) тих же рівнів 

і відносин. Створення технологічної дорожньої карти є потужною 

технологією для забезпечення технологічного менеджменту і планування 

бізнесу, дає групі зацікавлених осіб можливість спланувати та здійснити 

певний шлях (маршрут) для досягнення поставлених цілей. 

5. Метод системи стратегічного менеджменту – екстраполяція трендів, 

застосовують якщо аналітична основа прогнозу слабка, але він ґрунтується 

на об’єктивній інформації. При цьому використовують прості методи, які 

передбачають аналіз процесу та формування прогнозу шляхом екстраполяції 

минулих тенденцій. В основі методів екстраполяції трендів лежать 

статистичні спостереження за динамікою певного показника, визначення 

тенденції його розвитку і «продовження» цієї тенденції для майбутнього 

періоду. Очевидно, що за допомогою методів екстраполяції трендів 

закономірності минулого розвитку організації переносять на майбутнє. 

Переважно методи екстраполяції трендів застосовують на короткостроковий 

(не більше одного року) період прогнозування, коли в середовищі 

відбуваються незначні зміни. Формалізовані методи прогнозування можна 

поділити на жорстко детерміновані та стохастичні. 
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Серед детермінованих популярними є методи середнього ковзного та 

експоненціального згладжування. Метод середнього ковзного передбачає, що 

наступний на часовому проміжку показник за величиною дорівнює 

середньому його значенню, розрахованому за певний період. Метод 

експоненціального згладжування представляє прогноз показника на майбутнє 

у вигляді суми фактичного показника і прогнозу на певний період, зважених 

за допомогою спеціальних коефіцієнтів.  

Таким чином, методологія стратегічного планування Форсайт становить 

значний інтерес для розвитку підприємства, застосування комбінації 

різноманітних її інструментів надасть можливість виробити більш 

комплексне бачення майбутнього підприємства та узгодження шляхів його 

досягнення. 

Бізнес-планування також ключова складова формування стратегії 

розвитку підприємства. Планування діяльності організації набуває все 

більшого значення в умовах швидких змін у середовищі функціонування 

підприємства. Чим більш динамічним таневизначеним стає середовище 

діяльності, тим більше порядку має бути на самому підприємстві, тим більше 

уваги слід приділяти розробці стратегій та оперативних дій для їх реалізації. 

Відсутність чіткого плану є незаперечним свідченням незадовільного 

управління підприємством. Успіх підприємницького проекту, незалежно від 

його масштабів, сфери діяльності, форми організації бізнесу, неможливий без 

чіткого уявлення про перспективи діяльності, без опрацювання надійних 

орієнтирів і реального плану господарювання [6]. 

Бізнес-план – це письмовий документ, в якому викладено сутність 

підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано 

ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, 

а також особливості управління ним [8]. 

На сьогоднішній день широкого розповсюдження набула система 

встановлення спеціалізованого програмного забезпечення на основі 

концепції Р. Каплана і Д. Нортона сбалансованої системи показників 
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(Balanced Scorecard – BSC), що активно застосовується також і на великих 

українських підприємствах. Цей вид інформаційної системи охоплює всю 

систему управління підприємством, включаючи окремі підрозділи й 

працівників,через формування стратегічних карт для узгодження 

стратегічних і тактичнихцілей. У світі існують компанії, які отримали від 

компанії «Balanced Scorecard Collaborative, Inc.» (створена Р. Капланом і 

Д. Нортоном) дозвіл і сертифікати на підтвердження відповідності 

методології BSC, основними з яких є: SAP, «Cognos», «Geac», «pbviews», 

«IDS Scheer AG», «Oracle» і «Hyperion» (представництва деяких із них діють 

і в Україні). Типовими функціями, які вони допомагають виконувати, є 

бюджетування, створення звітів, прогнозування, бізнес-моделювання, 

автоматичний збір внутрішньої та зовнішньої інформації для прийняття 

рішень, контроль за діяльністю підприємства через систему стратегічних 

показників. Доцільно погодитись, що недостатньо дослідженими проблеми 

виокремлення від загальної інформаційної системи підприємства стратегічної 

складової та подальша її інтеграція у систему стратегічного планування [5]. 

Концепція Системи збалансованих показників (англ. Balanced Scorecard 

(BSC), розроблена на початку 1990-х років Р. Капланом та Д. Нортоном. Її 

призначення полягає у забезпеченні чіткішого формулювання стратегічних 

планів та їх реалізацію. Збалансована система показників — джерело 

інформації як щодо внутрішніх процесів в установі, так і щодо їхніх 

зовнішніх наслідків. 

Система Р. Нортона і Д. Каплана дозволяє менеджерам представити 

бізнес у чотирьох проекціях, тобто передбачає відповіді на чотири запитання: 

1) як фірму оцінюють клієнти (аспект клієнта)?  

2) Які процеси можуть забезпечити фірмі виключні конкурентні 

переваги (внутрішньо-господарський аспект)? 

3) Яким чином можна досягти подальшого поліпшення стану фірми 

(аспект інновацій та навчання)?  

4) Як оцінюють підприємство акціонери (фінансовий аспект)?  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Для підприємств доцільно вибрати такі проекції: клієнти;  бізнес-

процеси; якість продукції; фінанси; персонал. За даною системою визначають 

цілі, показники, завдання, заходи. Комунікаційне середовище, в свою чергу 

також повинно відповідати визначеним проекціям. 

Можна погодитись із авторами, що система збалансованих показників 

ефективно управляє такими ключовими процесами, як: переведення бачення 

в стратегії; комунікація і зв’язок; бізнес-планування; зворотний зв'язок і 

зміцнення знань у сфері стратегічного управління. 

Крім того, управлінці дістають відповіді на основні запитання: за 

рахунок чого компанія створює свою вартість? Які процеси є ключовими в її 

діяльності? Який рівень кваліфікації персоналу і застосовуваних технологій? 

Яка їхня відповідність обраній стратегії? Які інвестиції потрібно здійснити в 

розвиток компанії з метою досягнення довгострокових цілей організації? В 

результаті використання системи збалансованих показників, діяльність 

компанії стає прозорішою і керованішою, а комунікаційне середовище 

формується за визначеними проекціями, підтримує чіткі технології 

планування та контролю діяльності підприємства за визначеними 

збалансованими показниками. Такий підхід може бути використаний для 

оптимізації інфраструктури комунікаційного середовища, контролю його 

ефективності як за проекціями самого комунікаційного середовища, так і за 

визначеними стратегічними проекціями розвитку підприємства.  

Отже, за своєю сутністю методологія форсайтних досліджень носить 

комплексний характер, є цілим арсеналом методів, створює фундамент 

формування не лише інноваційно-інвестиційної, а й соціально-економічної 

політики. Форсайт розглядається як методологічна основа оцінювання 

довгострокових перспектив науки, технологій, економіки й суспільства 

напрямів досліджень та нових технологій, що здатні принести найбільші 

соціально-економічні блага. Прикладом українського прогнозу,  зробленого 

за форсайт-технологією, є «Людський капітал України-2025», виконаний у 

2012 р. широким колом експертів, підприємців, менеджерів.   
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Визначено перелік переваг використання інформаційних технологій в 

управлінні підприємством. 

Ключові слова: стратегія, розвиток підприємства, планування, інформація, 

управління,технології, стратегія підприємства. 

На даний час стратегічне управління є важливим фактором успішного 

функціонування підприємств в складних ринкових умовах, але на жаль часто 

можна спостерігати в діяльності підприємств відсутність стратегічності, що і 

призводить їх до поразок в конкурентній боротьбі. 

Застосування інформаційних технологій набуває все більшого значення 

в процесі управління підприємством. Досвід успішних компаній доводить, 

що ефективне управління підприємством неможливо без управління її 

інформаційною діяльністю та всією системою корпоративної інформації. 

Використання інформаційних технологій в управлінні підприємством 

здійснюється з метою ефективної та оперативної комп'ютерної обробки 

інформаційних ресурсів, зберігання великих обсягів економічно важливої 

інформації та передачі її на будь-які відстані в мінімальні терміни. Тобто 

основним завданням є оптимізація діяльності підприємства на основі 

застосування інформаційних технологій. 

Цю тему намагались дослідити відомі науковців як: Блонська В.І.[2], 

Галушка З.І.[3], Кантаєва О.В.[4], Попов В.А., Комарцова О.С.[5], Сітник 

В.Ф, Любанова Т.П. [7], Скібіцький О.М., Стецюк П.А. [9], Юданов А. Ю., 

Шарко В. А., Шевченко В. Ю., Шульгін О.О., Шевчук Т.І., Маланчук М.Л. та 

інші. 

Проте, питання обгрунтування інформаційних систем стратегічного 

планування на підприємствах в сучасних умовах залишається актуальним і 

до теперішнього часу. 

Метою даної статті є вивчення та розвиток підходів щодо застосування 

інформаційних технологій в управлінні підприємством. 

У наш час стрімко продовжується процес впровадження, удосконалення 

існуючих та розробка нових інформаційних технологій управління 
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підприємством. Спочатку варто розглянути сутність інформаційних 

технологій. Отже, інформаційна технологія (ІТ) ― система методів і способів 

збору, передачі, накопичення, обробки, зберігання, подання і використання 

інформації. Обсяг автоматизації та тип і характер використання технічних 

засобів залежить від характеру конкретної технології [1, с. 8] 

Варто враховувати також те, що в сучасних умовах організації не 

володіють необхідною для ефективного використання інформаційних 

технологій  стратегічного планування інформацією ні про підприємство, ні, 

тим більше, про зовнішнє оточення і перспективи змін у ньому. В 

організаціях, як правило, немає компетентних менеджерів, спроможних 

забезпечити розробку і реалізацію стратегії підприємства в цілому і 

зовнішньоекономічної його діяльності зокрема. 

Економічна нестабільність світової економіки, динамічні технологічні 

зрушення у виробництві, постійно змінюючи конкурентні умови ринку 

вимагають удосконалення процесу інформаційних технологій стратегічного 

планування. 

Для того, щоб ефективно впровадити ІТ на сучасне підприємство 

потрібно розробити необхідний механізм, який дасть можливість зменшити 

час, мінімізувати ризики та підвищити ефективність діяльності підприємства 

в цілому від впровадження ІТ. Щоб побудувати основу механізму 

впровадження ІТ на підприємствах необхідно враховувати вплив зовнішніх і 

внутрішніх факторів на підприємство. Використання інформаційних 

технологій в управлінні господарськими процесами підприємств дає 

можливість впроваджувати найбільш сучасні і прогресивні управлінські 

концепції, головна риса яких — ефективне використання ресурсів й 

орієнтація на інтереси клієнтів [2, c. 35].  

До основних переваг використання інформаційних технологій в 

управлінні підприємством віднесено:  

 підвищення ступеню керованості;  

 зниження впливу людського фактора; 
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 скорочення паперової роботи;  

підвищення оперативності і достовірності інформації;  

 зниження витрат;  

 оптимізація обліку та контролю;  

 забезпечення прозорості інформації для інвесторів;  

 можливість збільшення частки ринку. 

 Одним із важливих моментів, на який варто звернути увагу – те, що 

інформаційні технології на підприємствах існують у вигляді різноманітних 

інформаційних систем і інформаційних комплексів та використовуються в 

різних сегментах управлінської системи. 

Для прикладу, розглянемо одні з найбільш популярних систем  MRP і 

SCM технології. Дані інформаційні технології використовуюся у сфері 

управління взаємовідносинами з партнерами і клієнтами. Вони зорієнтовані 

перш за все на: зростання продажів, зниження витрат, підвищення лояльності 

клієнтів і контрагентів, поліпшення якості обслуговування. В цілому ці 

програмні продукти підвищують конкурентоспроможність продукції 

підприємства [2, с. 23].  

Якщо підприємство має за мету збільшити якість обслуговування 

клієнтів, то для даного випадку була розроблена концепція CRM (Customer 

Relationship Management) — управління взаємовідносинами з клієнтами). 

Основним завданням CRM є процес проведення автоматизованого збору 

даних про покупців і постійний інформаційний зв’язок з покупцями. Щодо 

завдань CRM-системи, то вони несуть наступний сенс:  

 забезпечення оперативного доступу до інформації в ході контакту з 

клієнтом в процесі продажу;  

 спільний аналіз даних, що характеризують діяльність клієнта і фірми; 

  отримання нових знань, висновків, рекомендацій тощо;  
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 забезпечення безпосередньої участі клієнта в діяльності підприємства 

та можливість впливати на процеси розробки продукту, його виробництво, 

сервісне обслуговування.  

Для розуміння значення і важливості впровадження CRM-системи, варто 

приділити увагу тому, які ж саме базові функцій вона виконує, а саме: 

визначення плану продажів; одержання та передавання замовлення на 

продаж; складання графіку продажів споживачам; конфігурація продуктів; 

аналіз обсягу продажів у перерізі груп клієнтів та груп продуктів; управління 

ресурсами розподілу.  

У статті вже було зазначено, що в сфері управління поширене 

застосування SCM-технології. SCM (Supply Chain Management) — це 

концепція управління бізнесом як єдиним ланцюжком взаємозалежних 

об'єктів, матеріальних та інформаційних потоків підприємства, його 

постачальників, дистриб’юторів і клієнтів, виділяючи в свою чергу шість 

основних областей, на яких зосереджено управління ланцюгами поставок: 

виробництво, постачання, місце розташування, запаси, транспортування і 

інформація. Тобто, можна зробити висновок, що SCM охоплює весь цикл 

закупівлі сировини, виробництва і розповсюдження товару.  

В управлінні бізнес-процесами та підвищенні ефективності економічної 

діяльності підприємства розповсюджено застосування інформаційних 

технологій: BPR і ERP. Такі продукти сприяють координації інновацій, 

мінімізації ризиків, підвищенню масштабованості та гнучкості, зниженню 

витрат [4]. В цілому, підвищують економічну безпеку підприємства. Так, 

ERP-система виконує функції бізнес-планування і прогнозування; 

планування продажу та виготовлення продукції; планування проектів і 

програм; управління попитом; управління витратами. 

 Щодо BPR-системи ― це аналітична система, що дозволяє менеджерам 

мати персоніфікований (тобто враховує персональний внесок у процесі 

управління) погляд на стан бізнесу. Як відомо, реінжиніринг бізнес-процесів 
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(Business Process Reengineering, BPR) потрібен бізнесу для підвищення 

рентабельності та прибутку [7, с. 218].  

Особливості реінжинірингу бізнес-процесів полягають в їх двосторонній 

спрямованості. Стосовно першої ― організації впроваджують реінжиніринг 

для кращого та швидшого впровадження ERP-систем. У другому випадку, 

вони зазвичай використовують проекти впровадження ERP як інструмент 

вдосконалення своїх бізнес-процесів. Згідно існуючих досліджень, кращі 

результати спостерігаються при одночасному виконанні цих процесів. 

Розглянувши можливості цих двох систем, можемо визначити їхні 

позитивні і негативні фактори. Щодо ERP-системи, то вона пришвидшує 

впровадження функцій самої ERP-системи, що є позитивним впливом. 

Негативним показником можна вважати той момент, що система пов’язана з 

потребою додаткового налаштування на нові запити процесів, які виникають 

в процесі реінжинірингу. Тому процеси моніторингу BPR є вкрай 

необхідними.  

Наступною системою для розгляду є система управління персоналом, 

що сприяє ефективному використанню кадрових ресурсів ― HR.  

Підвищення ефективності господарської діяльності відбувається на 

основі застосування MIS- і BIтехнологій. Використання їх спричиняє: 

досягнення синергетичного ефекту; автоматизації та узгодження дії всіх 

відділів підприємства; успішної реалізації стратегічних програм; підвищення 

конкурентних переваг [8].  

MIS- та BI-системи дають можливість відслідковувати цикл життя 

кожного виробленого товару при цьому проводити постійно обробку значної 

кількості інформації з великою швидкістю. Розуміючи, де і в якому сегменті 

фірма отримує найбільший прибуток, на якому продукті буде 

сконцентровано увагу, а що віддати на аутсорсинг. 

Таким чином, роль інформаційних технологій в управлінні 

підприємством безперечно велика. Використання сучасних програмних 

продуктів ― шлях до ефективної діяльності підприємства та підвищення 
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його конкурентоспроможності. Зазначена проблема вимагає подальших 

наукових досліджень. 

Підприємства стали швидкісними віртуальними апаратами з вирішення 

різного роду питань. Використовуючи інформаційні технології, підприємство 

має можливість збільшити свою конкурентоспроможність.  

Важливо відзначити, що автоматизація ― не самоціль, а цілеспрямована 

діяльність оптимізації бізнес-процесів. Для ефективного функціонування 

підприємства необхідно створити інформаційну систему, яка б була здатна 

протягом тривалого часу задовольняти потреби підприємства.  

У статті було проаналізовано найбільш поширені інформаційні 

технології та виявлено основні переваги їх використання на підприємстві. 

Науковою новизною дослідження, є систематизація існуючих програмних 

продуктів на різних етапах управління підприємством. 
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Сівак К.Д. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр»  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КОМУНІКАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

У статті розглядається комунікаційний менеджмент як компонент 

громадського та ділового життя, інструментами якого є організаційні 

засоби комунікації (внутрішні та зовнішні). Особливу увагу приділено 

використанню сучасних інноваційних технологій в організаційно-

комунікаційних процесах, що сприяють підвищенню ефективності та якості 

менеджменту організації. 

Ключові слова: інноваційні засоби комунікації, комунікаційний менеджмент, 

мікро- і макрооточення, організаційні комунікаційні процеси, сучасні 

інформаційні технології. 

У сучасному суспільстві комунікації набувають особливого значення. 

Відбувається радикальна кількісна і якісна зміна інформаційної сфери, що 

супроводжується корінним перетворенням не тільки економічної, технічної, 

соціокультурної, але і управлінської складової комунікаційних процесів 

постіндустріального суспільства. У світові лідери починають виходити 

країни, чий економічний ріст спирається на інноваційні науково-технічні ідеї 

та засоби передачі інформації. Ці країни швидше за інших створюють, 
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апробують і використовують комунікаційні технології в процесі управління. 

Ефективне управління комунікаційними процесами може стати 

найважливішим ресурсом економічного розвитку країн. 

Проблеми комунікаційного менеджменту були і залишаються в полі 

зору таких відомих зарубіжних і вітчизняних вчених, як:  

А.Б. Звіринців, Н.І. Григор’єва, Т.М. Орлова, Г.Г. Почепцов,  

М.Г. Федотова, В.M.  Бебик, О.  Духонина,  В.С.  Мазур, Л.Р.  Прус,  

Л.І. Скібіцька та ін. Розглядаючи різні аспекти комунікаційного 

менеджменту, вони вважають його: 

- видом управління економічними системами; 

- одним з напрямків діяльності підприємства; 

- зв’язками з громадськістю; 

- діяльністю, що включає всю сукупність управлінських процедур і 

операцій. 

Однак до теперішнього часу єдина система поглядів на сутність 

комунікаційного менеджменту повністю ще не вироблена. 

У даній статті розглянуто сутність комунікаційного менеджменту як 

виду управління організаційними комунікаціями всередині підприємства, а 

також між підприємством і зовнішнім середовищем, яке спрямоване на 

створення ефективних для організації комунікаційних процесів, формування 

та підтримку сприятливого іміджу і громадської думки, позиціонування 

підприємства та його продукції на ринку. 

Одиним з найважливіших напрямків комунікаційного менеджменту є 

побудова і функціонування організаційних комунікацій. Це система 

комунікацій або взаємодій, здійснюваних як всередині будь-якого 

конкретного підприємства, так і між підприємством і його середовищем. 

Організаційні комунікації є основою всіх комунікаційних процесів 

підприємства. 

Кожне підприємство постійно встановлює взаємозв'язок із зовнішнім 

середовищем, її мікро- (ближнім) і макро- (далеким) оточенням. 
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До чинників мікросередовища відносяться (рис. 1):  

- споживачі, клієнти, постачальники, конкуренти; 

- акціонери та інші особи, зацікавлені в діяльності підприємства; 

- засоби масової інформації; 

- банки і фінансово-кредитні організації; 

- громадськість; 

- контролюючі організації; 

- законодавча і нормативна база, що регулює діяльність підприємства 

даної сфери діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Зовнішні організаційні комунікації з мікрооточенням 

Потреби в комунікаціях сучасних підприємств залежать і від 

макрооточення. Будь-яке підприємство функціонує за умов мінливого та 

невизначеного зовнішнього середовища, тому для успішної роботи слід в 

повному обсязі враховувати чинники макрооточення, використовуючи 

ефективні комунікації. 

У систему комунікаційного менеджменту входить управління всіма 

видами організаційних комунікацій, включаючи внутрішньоорганізаційні 

відносини, а також економічні, політичні, соціальні, маркетингові та 

фінансові комунікації (рис. 2). 

 

Підприємство 

громадськість 

засоби масової 

інформації 

акціонери та інші особи, 

зацікавлені 

в діяльності організації 

споживачі, клієнти, 

постачальники, 

конкуренти 

банки та фінансово-

кредитні організації 

законодавча і 

нормативна база 

контролюючі організації 



359 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Зовнішні організаційні комунікації з макрооточенням 

Слід зазначити, що вивчення і застосування більшості класичних 

управлінських процесів (управління розвитком компанії, персоналом, 

фінансами, маркетингом, змінами, конфліктами, ризиками і ін.) в даний час 

знаходиться на досить високому теоретичному та професійному рівні. 

Комунікаційний менеджмент займається обміном інформацією як всередині 

підприємства, так і між підприємством і його зовнішнім середовищем у 

вигляді руху і розподілу інформаційних потоків. Головна мета цього процесу 

– досягнення такого рівня управління, при якому інформація чітко, без 

спотворень і в повному обсязі доходила б до адресата, кінцевого об'єкта, і без 

спотворень і втрат надходила назад. Ці процеси повинні бути досить 

ефективними і взаємопов'язаними. 

Сьогодні керівник сучасної компанії витрачає від 50% до 90% свого 

робочого часу на внутрішні і зовнішні комунікації, щоб реалізувати свої ролі 

в міжособистісних відносинах, інформаційному обміні та процесі прийняття 

рішень, не кажучи про управлінські функції планування, організації, 

мотивації і контролю. Саме тому, що обмін інформацією координує всі 

основні види управлінської діяльності, комунікації стали сполучною ланкою 

між функціями управління. 

Будь-яке підприємства повинно постійно вдосконалювати систему 

комунікаційних механізмів, оскільки вони забезпечують прийняття рішень, 
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грають важливу роль в міжособистісних стосунках і формуванні іміджу 

підприємства. Адже ефективний обмін інформацією – найважливіша 

складова частина практично всіх видів управлінської діяльності. 

Обмін інформацією, який впливає на процес управління і допомагає 

організації домагатися своїх цілей, називається ефективною комунікацією. 

Ефективна міжособистісна комунікація дуже важлива для успіху в 

управлінні. По-перше, рішення багатьох управлінських завдань будується на 

безпосередній взаємодії людей (начальника з підлеглим, підпорядкованих 

один з одним). По-друге, міжособистісна комунікація - хороший спосіб 

обговорення і вирішення питань при прийнятті управлінських рішень. 

Сьогодні успіх керівника-менеджера залежить перш за все від ефективності 

його комунікацій, тобто від навичок ділового спілкування, а також від того, 

наскільки добре він володіє електронними засобами комунікацій 

(електронною поштою, Інтернетом і т.д.). 

В системі і структурі управління сучасного підприємства важливе місце 

займають інформаційні технології (ІТ-менеджмент), що дозволяють швидко 

отримувати і обробляти інформацію, яка стосується всіх аспектів діяльності 

підприємства. 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій радикально змінює 

комунікації, розширюючи можливості менеджера в реалізації управлінських 

функцій, підвищуючи швидкість прийняття рішень та обміну інформацією 

між співробітниками. Інтернет, електронна і голосова пошта, факс, 

телеконференція, відеоконференція, електронний обмін даними – все це 

сприяє підвищенню ефективності управління, досягненню цілей з меншими 

витратами і втратами. Використання електронних засобів комунікацій стає 

одним з ключових умов для виживання компаній в умовах жорсткої 

конкуренції, оскільки це стимулює творчий потенціал працівників і 

продуктивність їх праці. 

Паралельно з розвитком ринку інформаційних технологій зростає і роль 

комунікаційного менеджменту. Сьогодні практично кожна компанія має 
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можливість створити свій сайт (електронну книгу) в мережі Інтернет. І якщо 

ще недавно інформаційні технології головним чином сприяли прискоренню 

ділових зв'язків і процесів прийняття рішень, то сьогодні робота з сайтами 

відкриває перед компанією наступні можливості: 

- відслідковувати статистику відвідувань сайту; 

- створювати мультимедійний імідж компанії; 

- формувати базу даних замовників і 

постачальників; 

- вести онлайн-торгівлю і, відповідно, здійснювати 

електронні платежі; 

- оперативно реагувати на запити клієнтів; 

Використання цих можливостей сприяє ефективному управлінню 

підприємством. Під впливом новітніх інформаційних технологій 

відбуваються зміни в управлінні комунікаційними процесами; змінюються 

організація інформаційного забезпечення керівника, а також технологія 

зберігання і обробки інформації; автоматизуються окремі функції керівника. 

У свою чергу, комунікації сприяють розвитку інформаційних 

технологій. Якщо раніше інформаційні технології були орієнтовані на 

оптимізацію внутрішньої виробничо-управлінської діяльності організації, то 

тепер все частіше за допомогою інформаційних технологій компанії 

намагаються залучити клієнта і повніше використовувати його купівельні 

можливості. Безпосередня взаємодія виробника продукції зі споживачем 

здійснюється різними способами: за допомогою персональних контактів, та 

за допомогою електронної пошти, телефону тощо. Багато компаній шляхом 

розсилок sms-повідомлень на мобільні телефони клієнтів інформують їх про 

діяльність компанії, про свої акції і презентації. В якості зворотнього зв'язку 

використовуються відомості, отримані в результаті багатоканального 

спілкування з клієнтами. 

Сьогодні підприємства взаємодіють з населенням, використовуючи 

інноваційні засоби комунікацій. Зайшовши на сайт підприємства, можна 
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знайти зразки потрібних документів, залишити заявку або інформацію, 

записатися на прийом до керівника конкретного структурного підрозділу  

тощо. 

В економічному управлінні комунікаційний менеджмент сприяє 

створенню додаткової доданої вартості, стаючи чинником конкурентної 

переваги за рахунок розвитку виробничих і управлінських процесів всередині 

і поза підприємством. 

Подальша координація, інтеграція і децентралізація управління 

відбуватимуться за рахунок електронного обміну інформацією і створення 

комунікаційних мереж. Сьогодні такі мережі діють у великих компаніях і в 

багатьох органах державної влади, допомагаючи швидко і під жорстким 

технічним контролем вирішувати багато питань оперативного управління. 

При цьому виконавці можуть безпосередньо спілкуватися з керівництвом, 

знижуються витрати на обслуговуючий персонал, фінансування нарад. 

Таким чином, щодо оцінки ефективності комунікаційного менеджменту, 

загальними її критеріями можна вважати ступінь економічного розвитку 

соціально-економічної системи (конкретного підприємства) і позитивну 

динаміку цього розвитку (зростання економічних, фінансових, виробничих і 

соціальних показників). Тому для ефективного функціонування і розвитку 

організація повинна постійно вдосконалювати свою систему комунікацій, 

використовуючи при цьому сучасні технічні засоби, інформаційні технології, 

які помітно підвищують ефективність комунікацій в організації та сприяють 

ефективному вирішенню управлінських завдань. 
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Висвітлено теоретичні та практичні аспекти управління діяльністю 

підприємства в умовах кризи. Розглянуто основні функції, особливості та 

завдання антикризового управління на підприємстві. Проведено 

теоретичний аналіз причин виникнення криз, їх вплив на управління 

підприємством та основних факторів, що визначають ефективність 

антикризової політики на підприємстві. Розроблено конкретні пропозиції 

підвищення ефективності управління підприємством в умовах кризових явищ. 

Ключові слова: кризові явища, управління підприємством, антикризова 

політика, підвищення ефективності управління підприємством, конкурентна 

стратегія. 

Сучасна економіка України, якій притаманні мінливість бізнес-

середовища, висока залежність від впливу політичних чинників, посилення 

рівня конкурентної боротьби, ставить вітчизняні підприємства перед 

необхідністю оволодіння антикризовими методами та новими підходами до 

управління. Суб'єкти господарювання сьогодні віддають перевагу стратегії 

мінімізації витрат, орієнтації на власні можливості, уникненню втрат та 
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втрачених можливостей, стабілізації проблемних ситуацій. Підприємства 

використовують стратегічні підходи, які переважно базуються на досвіді та 

інтуїції менеджерів, що не завжди є достатнім і обґрунтованим. Діяльність в 

умовах несприятливого ринкового середовища призводить до банкрутства 

окремих суб'єктів господарювання або їхньої тимчасової 

неплатоспроможності. 

Неминучість виникнення криз у ринкових умовах закладена самою 

природою ринкових відносин та конкуренцією між виробниками, які є 

головною рушійною силою розвитку підприємництва. У зв’язку із тим, що 

криза не виникає миттєво, а зароджується всередині організації та 

розвивається у випадку відсутності адекватних дій, досить важливою 

проблемою є розробка таких основ функціонування системи антикризового 

менеджменту, які дозволять вчасно виявити кризові ситуації та прийняти 

відповідні управлінські рішення. 

Звичайно, загострення кризових явищ як в світі в цілому, так і в Україні 

викликало потребу в ефективному антикризовому управлінні. Це так би 

мовити замовлення практики, але й тенденції розвитку науки менеджменту 

ведуть нас до необхідності розробки концепції антикризового управління. 

Його передумовами є поняття циклічного розвитку, керованості, 

ресурсозбереження, мотивації, економії часу, соціального партнерства й 

багато хто інші. Їхня сукупність свідчить про реальну небезпеку кризи при 

будь-якому, навіть найуспішнішому управлінні. 

Проблемам управління діяльністю підприємств в кризових ситуаціях 

присвячено ряд досліджень українських науковців, серед них слід зазначити 

праці таких учених, як О. Терещенка, Л. Лігоненко, М. Долішнього, C. 

Оборської , О. Кузьміна, Є. Бойка, І.Школи, О. Ареф’євої, В. Герасимчука, В. 

Петренка, О. Мозенкова, В. Василенка , П. Бєлєнького, О. Тридіда та інших.  

У теорії менеджменту є різні підходи до визначення кризових ситуацій. 

Аналіз наукової літератури з цієї проблематики дає змогу зробити висновок, 

що кризова ситуація – це переломний момент у функціонуванні будь-якої 
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системи, у процесі якого вона піддається впливу ззовні чи зсередини, що 

вимагає якісно нового реагування з боку цієї системи. Виходячи із суті 

кризових ситуацій, зазначимо, що вони характеризуються ризикованим 

розвитком, який виявляється у ймовірності виникнення небезпечної чи 

кризової ситуації та їх наслідків. 

Отже, кризова ситуація – це різкий перелом, важкий перехідний стан, що 

містить у собі небезпеку, загрозу руйнування виробничої системи в цілому. 

Розробка антикризової політики на підприємствах вимагає розуміння 

природи походження кризових явищ. Так, аналіз наукової літератури дає 

змогу виділити ряд теорій, що пояснюють причини економічних циклів і 

криз. 

Світова фінансово-економічна криза набула глобального розмаху і 

повною мірою торкнулась економіки України. Наслідки кризи є значно 

відчутними для 80 % вітчизняних підприємств. У таких умовах тема причини 

виникнення, функції та вплив кризових явищ на управління діяльністю 

підприємства набуває особливої актуальності. Проблема управління 

підприємствами в кризових ситуаціях, як в системі регіональної так і 

національної економіки в цілому є вкрай важливою й актуальною, оскільки 

саме управління, як одна із невід’ємних функцій будь-якої організованої 

соціоекономічної системи покликане забезпечити збереження і розвиток цієї 

системи та вимагає адаптації кожного окремого підприємства до нового 

середовища і відповідно зміни, у зв’язку з цим, логіки і принципів його 

функціонування. 

Це обумовлює нагальну необхідність вироблення наукового підходу до 

процесу кризового управління підприємством, що у свою чергу, передбачає 

комплексне та системне дослідження теоретичних засад управління в період 

виникнення кризової ситуації, аналіз його методичного забезпечення, 

обґрунтування сучасних методів діагностики кризових явищ та розробки 

стратегії виходу з кризи. 
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Загалом виділяють значну кількість причин кризових ситуацій та 

кризового стану підприємств. По відношенню до місця виникнення причини 

криз виділяють: 

1) зовнішні відносно підприємства, на які воно не в змозі впливати або 

має обмежений вплив; 

2) внутрішні, що виникають в результаті діяльності самого підприємства. 

Вітчизняні науковці [1, 2, 4] визнають кризу однією із стадій розвитку 

підприємства. Крім того, прослідковується певна непослідовність у виділенні 

кризи, так як ряд авторів (Василенко В., Лігоненко Л., Терещенко О., які 

розглядають кризу як окрему стадію в циклі розвитку підприємства, 

відзначають, що виникнення кризових ситуацій відбувається на всіх стадіях 

життєвого циклу підприємства. 

Дискусійним є неминучість кризи в процесі розвитку підприємства. 

Адже виходячи з сутності циклу, жодне підприємство не може розпочати 

підйом, не пройшовши кризу. В той же час практика свідчить, що для певної 

кількості підприємств стадія кризи є останньою стадією їх функціонування 

як соціально - економічних систем, після якої вони припиняють своє 

існування. Проблема – чи є криза неминучою в розвитку підприємства 

пов’язана з дилемою конструктивного - деструктивного характеру в природі 

кризи на підприємстві. Варто відзначити посилення акценту на 

конструктивних складових кризи в сучасній зарубіжній економічній науці. 

Так, Лігоненко Л. виділяє три найважливіші конструктивні функції кризи 

[2 ]: 

- ослаблення й усунення застарілих елементів домінуючої, але яка вже 

вичерпала свій потенціал, системи; 

 - розчищення дороги для утвердження спочатку слабких елементів нової 

системи, майбутнього циклу; 

 - випробування на міцність і передача в спадщину тих елементів 

системи, які акумулюються й переходять у майбутнє.  
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В даному випадку, слід підкреслити, що не сама криза має 

конструктивний чинник (по своїй суті вона є деструктивна), однак криза 

задає потенцію до конструктивних дій з боку менеджменту, які повинні 

перебудувати діяльність підприємства, для того подолати кризу. Для цього 

може потребуватися мобілізація всіх резервів підприємства, корінна ломка та 

перебудова його організаційно-виробничої сфери. 

Таким чином, криза задає необхідність певних конструктивних дій з 

боку менеджменту, інакше підприємство може припинити існування, що 

означає руйнацію його як соціально-економічної системи. Однак такі дії 

можуть і не здійснитися, що означає припинення існування підприємства. 

Питання про циклічність криз на підприємстві та про те, де знаходяться 

причини кризи: зовні чи всередині підприємства, логічно може бути 

розв’язано в рамках взаємодії підприємства та економічної системи більш 

високого рівня. І перше і друга по своїй природі є змінними, їх параметри не 

є статичними. Останнє є причиною розвитку підприємства в сенсі зміни 

параметрів його стану. 

 Фактори, які можуть зумовити фінансову кризу на підприємстві, 

поділяють на зовнішні (не залежать від діяльності підприємства) та 

внутрішні (що залежать від підприємства).   

Щодо конкретних факторів, які зумовлюють збільшення ймовірності 

виникнення кризи на підприємстві, то їх достатньо багато. Для кожного 

підприємства такий набір є індивідуальний, він залежить від внутрішніх 

можливостей підприємства протидіяти факторам потенційної загрози. 

Існування підприємства є постійна адаптація його до умов зовнішнього 

середовища, при тому, що параметри підприємства, в свою чергу, можуть 

змінювався незалежно від зовнішнього середовища. Тому в цілому вірно 

вважати, що причина появи кризових явищ у діяльності підприємств 

прихована в самому ринковому господарстві, якому властиві постійні зміни 

ринкових орієнтацій споживачів, невизначеність економічної поведінки 

контрагентів підприємства, що потребує постійного коригування основних 
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елементів та функціональних підсистем самого підприємства з метою 

забезпечення адекватності вхідним та вихідним параметрам розвитку 

системи в цілому. 

Невідповідність змін параметрів зовнішнього середовища та виробничо-

організаційної сфери підприємства і становлять сутність кризи на 

підприємстві, яка зумовлена зовнішніми по відношенню до підприємства 

чинниками. 

Таким чином, якщо криза виявиться непереборною, підприємство або 

припинить своє існування, або може існувати тривалий час в умовах кризи, 

наприклад, за умови надання державних дотацій, залучення додаткових 

ресурсів за рахунок невиплати заробітної плати та неплатежів у бюджет чи по 

рахунках з контрагентами. 

Переборення кризи зумовлює перехід підприємства до нового стану, 

який більше відповідає ринковій ситуації, тобто підвищується здатність 

підприємства до самопідтримки свого розвитку.  

Перед менеджерами підприємств встають завдання запобігти  кризовим 

явищам і забезпечити стійкий стан своїх підприємств. На вирішення цих 

задач повинна бути націлена система заходів: 

— аналіз зовнішнього середовища та внутрішнього потенціалу 

конкурентних переваг підприємства для вибору стратегії його розвитку на 

основі прогнозування свого фінансового стану; 

— передбачення і діагностика причин виникнення кризових 

ситуацій в економіці і фінансах  підприємства; 

— комплексний аналіз фінансово-економічного стану підприємства 

для встановлення методів його фінансового оздоровлення; 

— бізнес-планування фінансового оздоровлення підприємства; 

—  процедури антикризового управління і контроль за їх 

проведенням. 

Таким чином, виживання підприємств в умовах ринкових відносин є 

стратегічно важливим як для конкретних регіонів, так і для всієї країни. У 
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зв'язку з цим виникає гостра необхідність управління кризовими явищами на 

підприємствах, а саме мають проблеми неплатоспроможності за таких 

чинників як недолік фінансових ресурсів, зростання боргів, падіння рівня 

виробничого потенціалу. Це обумовлює наявність великої кількості технічно 

відсталих, неконкурентоспроможних і неплатоспроможних підприємств, 

яким загрожує банкрутство. 

Як правило, в економіці, яка нормально функціонує, більшість криз 

виникає через помилки в поточному управлінні підприємством , і тоді вся 

відповідальність повинна лягати на його керівника. В ряді випадків 

неспроможність підприємства пояснюється  невирішеністю завдань 

загальноекономічного характеру та господарською ситуацією , що склалася 

на ньому. Причини криз українських підприємств різноманітні. Головне у 

пошуках шляхів оздоровлення неспроможних підприємств – це кваліфікована 

діагностика причин , які породжують банкрутство.    
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Вiнницький тopгoвельнo-екoнoмiчний iнcтитут КНТЕУ 

ТЕOPЕТИЧНI ЗACAДИ МAPКЕТИНГOВOГO УПPAВЛIННЯ 

ЗБУТOВOЮ ДIЯЛЬНICТЮ ПIДПPИЄМТCВA 

У cтaттi дocлiджуєтьcя прoблемa фoрмувaння єдинoгo пiдхoду дo 

здiйcнення упрaвлiння збутoвoю дiяльнicтю пiдприємcтвa. Визнaченo 

ключoвi елементи (кoмпoненти) мехaнiзму упрaвлiння збутoвoю дiяльнicтю 

пiдприємcтвa. Рoзглянутo мaркетинг як невiд'ємну cклaдoву збутoвoї 

cиcтему пiдпpиємcтвa  

Ключoвi cлoвa:  збут,  cиcтемa упpaвлiння, пpoмиcлoве пiдпpиємcтвo, 

cтpaтегiчнa cпpямoвaнicть, cиcтемa зaбезпечення. 

Пocтaнoвкa пpoблеми. У cучacниx умoвax pинкoвoї екoнoмiки гoлoвним 

фaктopoм «виживaння» виpoбничиx пiдпpиємcтв є ефективнa збутoвa 

пoлiтикa тa її цiлеcпpямoвaний poзвитoк. Це вiдбувaєтьcя внacлiдoк знaчнoгo 

зaгocтpення кoнкуpенцiї нa pинкax збуту, зpocтaння витpaт дiяльнocтi, 

пiдвищення вимoг cпoживaчiв вiднocнo якicнoгo oбcлугoвувaння. У зв'язку з 

цим вcе бiльше знaчущими пocтaють питaння якocтi тa ефективнocтi 

функцioнувaння збутoвoї cиcтеми пiдпpиємcтвa.  

Виpoбництвo i збут пpoдукцiї є пеpшoчеpгoвими зaвдaннями щoдo 

pеaлiзaцiї мiciї пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтвa. Цi зaвдaння мoжнa poзглядaти як 

двi взaємoпoв’язaнi i взaємoзaлежнi cклaдoвi пoняття «oпеpaцiйнa 

дiяльнicть». Cлiд poзумiти, щo пoкaзники, якi xapaктеpизують цю дiяльнicть, 

є вiдмiнними. Pезультaтoм виpoбництвa є oбcяг пpoдукцiї, пpизнaченoї для 

пpoдaжу, a pезультaтoм pеaлiзaцiї є oбcяг пpoдукцiї, якa знaйшлa cвoгo 

cпoживaчa.   

Aнaлiз ocтaннix дocлiджень i публiкaцiй тa видiлення не виpiшениx 

paнiше чacтин зaгaльнoї пpoблеми. Збутoвi cиcтеми, як oб'єкт упpaвлiння 
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poзглядaютьcя в poбoтax Бaгiєвa Г.Л., Тapacевичa В.М., Aнни X., 

Винoгpaдoвoї C.Н. , Гoлубкoвa Е.П, Нaумoвa В.Н., Геpчикoвa I.Н.  

У зapубiжнiй лiтеpaтуpi ця пpoблемa рoзглядaєтьcя  Лaмбенoм Ж. Ж,, 

Пpaуде В.P., Кoтлеpoм Ф., Евaнcoм Д., тa iншими. 

Зaвдaння cтaттi.  Дaти ocнoвнi теopетичнi oбґpунтувaння пoлiтики збуту 

пiдпpиємcтвa.  

 Зaвдaння дiячiв pинку збуту пoлягaє в тoму, щoб здiйcнити 

взaємoвигiднi тoвapo-гpoшoвий oбмiн мiж пpoдaвцем i пoкупцем. 

Мapкетингoвa дiяльнicть уcix учacникiв нa pинку збуту aктивнo cпpияє 

цьoму oбмiну, виявляючи пoтpеби, i нaпpaвляючи пoтoки в cиcтемi «тoвap-

гpoшi» нaзуcтpiч oдин oднoму [7, c. 3]: 

1) пеpший пoтiк cпpямoвaний дo cпoживaчa й неcе в coбi iдеї, тoвapи й 

пocлуги вигiднi й пoтpiбнi cпoживaчевi; 

2) дpугий пoтiк cпpямoвaний вiд cпoживaчa й неcе кopиcнicть для 

пpoдaвця у виглядi гpoшей aбo їx еквiвaлентiв. 

Мapкетинг pегулює цi пoтoки тaким чинoм, щoб зaбезпечити мaкcимум 

зaдoвoлення oбox пapтнеpiв. Пpи цьoму, iнiцiaтивa зaлишaєтьcя зa 

пiдпpиємcтвoм, щo пpoпoнують cвiй тoвap. Вoнo пoвинне пpoпoнувaти 

тoвapи, вiдпoвiднi дo oчiкувaнь cпoживaчiв i poбити це кpaще кoнкуpентiв. 

Oднoчacнo виpoбник пoвинен aбo cтвopити влacну cиcтему збуту, aбo 

вpaxoвувaти вимoги пocеpедникiв, якi й дocтaвляють тoвap дo cпoживaчa в 

пoтpiбне мicце, у пoтpiбний чac i в неoбxiднiй кiлькocтi [7, c. 4]. 

Щo cтocуєтьcя мicця збуту в гocпoдapcькiй дiяльнocтi пiдпpиємcтвa, тo 

це питaння пpoпoнуємo з’яcувaти, виxoдячи iз cиcтемнoгo пiдxoду. У цьoму 

зв’язку пpoфеcop Кpикaвcький Є. вкaзує: «Poзглядaючи пiдпpиємcтвo як 

гocпoдapcьку cиcтему, нaйефективнiшим мoментoм вивчення її 

opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoї cтpуктуpи тpебa ввaжaти cиcтемний пiдxiд, 

зacнoвaний нa неoбxiднocтi poзгляду pяду елементiв як єдинoгo цiлoгo, щo 

вoлoдiє влacтивocтями, вiдcутнiми у cклaдoвиx йoгo чacтин» [4, c. 334]. 

Зacлугoвує нa увaгу i думкa Гaвpишкo Н., кoтpa (aвтop), виxoдячи iз 
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cиcтемнoгo пiдxoду, ввaжaє, щo мapкетинг мoжнa poзглядaти як пiдcиcтему 

менеджменту, a збут - як пiдcиcтему гocпoдapcькoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa 

пopяд iз пocтaчaнням i виpoбництвoм [2, c. 29]. 

Пoдiляючи думку циx учениx, зaувaжимo, щo мapкетинг тaкoж є i 

oднiєю з кoнкpетниx функцiй менеджменту як пpoцеcу упpaвлiння 

екoнoмiчними pеcуpcaми з метoю oтpимaння фipмoю пocтaвлениx цiлей. 

Узaгaльнюючи чиcленнi теopетичнi пiдxoди, кoнcтaтуємo, щo pеaлiзaцiя 

пpoдукцiї є cклaдoвим елементoм пiдcиcтеми «збут» гocпoдapcькoї 

дiяльнocтi пiдпpиємcтвa. Вoднoчac ввaжaємo, щo «збут» не є «oдним з 

гoлoвниx елементiв мapкетингу», як cтвеpджувaли Липчук В., Дудяк A., тa 

Бугiль C. Взявши дo увaги кaтегopiю «poзпoдiл» як oдин iз гoлoвниx 

елементiв мapкетингу, зaувaжимo, щo пoняття «збут» є бiльш шиpшим, нiж 

«poзпoдiл», i caме як пiдcиcтемa виpoбничoгo пiдпpиємcтвa, «збут» oxoплює 

нacтупнi cклaдoвi (pиc. 1). 
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ПOCТAЧAННЯ ВИPOБНИЦТВO ЗБУТ 

Pиc. 1. Збут i йoгo cклaдoвi у cиcтемi «пiдпpиємcтвo» 

Aнaлiз нaведениx тoчoк зopу щoдo визнaчення мicця i poлi збуту 

дoпoвнимo пiдxoдoм дo виpiшення цiєї пpoблеми pociйcьким вченим  

Геpчикoвoю I. Зoкpемa, вoнa нaгoлoшує нa тoму, щo мapкетинг включaє 

pеaлiзaцiю пoлiтики збуту (визнaчення кaнaлiв i метoдiв збуту, poзpaxунoк 

зaтpaт нa opгaнiзaцiю цьoгo пpoцеcу). Пpoте caмa opгaнiзaцiя збуту i 

пpoведення кoмеpцiйниx oпеpaцiй вiднocятьcя дo oпеpaтивнoгocпoдapcькoї 
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дiяльнocтi пiдпpиємcтвa, нa пiдвищення ефективнocтi якoї cпpямoвaнi вci 

функцiї упpaвлiння, в тoму чиcлi i мapкетинг [3, c. 225]. 

 Пpи визнaченнi пoняття «збут» як екoнoмiчнoї кaтегopiї пoмилкoвим є 

нaмaгaння деякиx екoнoмicтiв тpaктувaти йoгo змicт у вузькoму poзумiннi. 

Cклaднicть «збуту» визнaчaєтьcя бaгaтoгpaннicтю cутнicниx cтopiн, якi 

вiдoбpaжaє ця кaтегopiя. У зв’язку з цим немaє єдинoгo пiдxoду дo 

визнaчення cутi збуту, a тoму це питaння є диcкуciйним, a вiдтaк пoтpебує 

глибшoгo дocлiдження. Пoтpiбнo бiльш чiткo бaчити piзницю мiж збутoм, 

pеaлiзaцiєю, a тaкoж poзпoдiлoм. Неoднoзнaчнo дo визнaчення пoняття 

«збут» пiдxoдять  Бaлaбaнoвa Л., тa  Бaлaбaниць A., у книзi «Мapкетингoвий 

aудит cиcтеми збуту» [1], poзглядaючи йoгo (збут) у шиpoкoму й вузькoму 

poзумiннi. Мaбуть не викликaє зaпеpечень тpaктувaння збуту у шиpoкoму 

poзумiннi як пpoцеcу opгaнiзaцiї, тpaнcпopтувaння, cклaдувaння, пiдтpимки 

зaпaciв, дopoбки, пpocувaння дo oптoвиx i poздpiбниx тopгiвельниx лaнoк, 

пеpедпpoдaжнoї пiдгoтoвки, пaкувaння i pеaлiзaцiї тoвapiв з метoю 

зaдoвoлення пoтpеб пoкупцiв i oтpимaння пpибутку. Пpoте, cумнiвним є 

твеpдження циx aвтopiв вiднocнo тoгo, щo збут у вузькoму poзумiннi 

(пpoдaж, pеaлiзaцiя) – це пpoцеc безпocеpедньoгo cпiлкувaння пpoдaвця й 

пoкупця, cпpямoвaний нa oтpимaння пpибутку, a тaкoж тaкий, щo вимaгaє 

знaнь, нaвичoк i нaявнocтi певнoгo piвня тopгiвельнoї кoмпетенцiї. 

Незвaжaючи нa пpoведений вище aнaлiз cутi пoняття «збут», Бaлaбaнoвa Л., 

тa Бaлaбaниць A., пpoпoнують: «…для oднoзнaчнocтi тpaктувaння пoнять 

дoцiльнo у випaдку, кoли мoвa буде йти пpo збут в шиpoкoму poзумiннi, 

викopиcтoвувaти пoняття «poзпoдiл», a у вузькoму – oбмежувaтиcя теpмiнoм 

«збут»» [1, c. 14]. Незвaжaючи нa те, щo нa c. 13 цьoгo ж видaння aвтopи 

cтвеpджують пpo дoцiльнicть poзмежувaння циx двox пoнять, ввaжaємo, щo 

виcнoвки нaукoвцiв щoдo вiдмiннocтi циx теpмiнiв є неутoчненими i нaдтo 

узaгaльненими. Iншa гpупa екoнoмicтiв, тpaктуючи кaтегopiю «збут», poбить 

нaгoлoc нa cиcтемнoму пiдxoдi. Тaк, Пpoвoлoцькa O., визнaчaє «збут» як вид 

кoмеpцiйнoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa, який cклaдaєтьcя з цiлicнoгo пpoцеcу 
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дoведення пpoдукцiї дo кiнцевoгo cпoживaчa тa cукупнocтi мapкетингoвиx 

зaxoдiв щoдo вивчення пoтpеб, фopмувaння тa cтимулювaння пoпиту нa 

пpoдукцiю пiдпpиємcтвa, з метoю зaдoвoлення пoтpеб cпoживaчiв тa 

oтpимaння пpибутку [8, c. 6]. Ввaжaємo, щo з тoчки зopу cиcтемнoгo пiдxoду 

«збут» неoбxiднo poзглядaти не як вид кoмеpцiйнoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa, 

a як вид гocпoдapcькoї дiяльнocтi, ocкiльки в пpoцеci збуту викoнуютьcя ще й 

oпеpaцiї виpoбничo-теxнoлoгiчнoгo xapaктеpу. Нa нaшу думку, нaйбiльш 

кoнкpетнo з викopиcтaнням cиcтемнoгo пiдxoду дo визнaчення cутнocтi 

«збуту» пiдiйшoв кoлектив укpaїнcькиx вчениx пiд кеpiвництвoм   

Мoчеpнoгo C., який poзглядaє «збут» як кoмплекc пicлявиpoбничиx oпеpaцiй, 

щo здiйcнюють юpидичнi тa фiзичнi ocoби з мoменту вигoтoвлення пpoдукцiї 

i дo її пpoдaжу пoкупцевi. Дo ниx нaлежaть дopoбкa, copтувaння, фacувaння, 

пaкувaння, тpaнcпopтувaння, cклaдувaння, збеpiгaння, дocтaвкa дo oптoвиx тa 

poздpiбниx пoкупцiв, пpoдaж [5, c. 593]. Пpи цьoму визнaчaєтьcя, щo 

pеaлiзaцiя пpoдукцiї – це пpoдaж тoвapнoї пpoдукцiї cпoживaчaм. Мoментoм 

pеaлiзaцiї є нaдxoдження вiд зaмoвникa (плaтникa) кoштiв зa oтpимaну ним 

пpoдукцiю нa poзpaxункoвий paxунoк пiдпpиємcтвa [6, c. 156]. 

Oтже, збут – вaжливa cклaдoвa пiдпpиємницькoї дiяльнocтi i ефективне 

упpaвлiння ним cпpияє poзшиpенню oбcягiв дiяльнocтi нa пiдпpиємcтвi тa 

oтpимaння ним неoбxiднoгo пpибутку. Упpaвлiння збутoм нa пiдпpиємcтвi 

здiйcнюєтьcя зa дoпoмoгoю збутoвoї пoлiтики. Пiд збутoвoю пoлiтикoю 

пiдпpиємcтвa poзумiють cукупнicть кoмеpцiйниx (тopгoвиx) i теxнoлoгiчниx 

oпеpaцiй пo дoведенню виpoбленoї пpoдукцiї дo пoкупця. 

Збутoву cиcтему пiдпpиємcтвa не мoжнa вiдoкpемлювaти вiд кoмплекcу 

мapкетингу, незвaжaючи нa те, щo в opгaнiзaцiйнiй cтpуктуpi пiдпpиємcтвa зa 

cлужбoю мapкетингу й cлужбoю збуту зaкpiпленi piзнi вiддiли. Пpoцеc 

opгaнiзaцiї збуту пoвнoю мipoю викopиcтoвує iнcтpументapiй мapкетингу, у 

тoй чac, як збут є oднiєї з нaйвaжливiшиx функцiй мapкетингу. 
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Ефективне управління підприємствами, які за умов сучасної відкритої 

інформаційної та глобальної економіки перетворилися на складні економічні 

системи, актуалізує впровадження здобутків новітніх теорій, концепцій, 

методів та інструментів у практику інноваційного менеджменту.  

У зв’язку з цим актуальним є дослідження теоретичних і методичних 

підходів до розвитку підприємств на засадах активізації інноваційного 

підприємництва, забезпечення вищої ефективності та результативності 

інноваційних процесів за умов їх нелінійного перебігу та застосування 

принципів відкритих інновацій, розробки релевантного методичного 

інструментарію обґрунтування відповідних програм розвитку інноваційного 

потенціалу. Ця проблематика посіла важливе місце в роботах як зарубіжних, 

так і вітчизняних авторів, серед яких: К.Фрімен, П.Друкер, Дж.Тіс, 

К.Кристенсен, Г.Мінцберг, Дж.Б. Куінн, С.Гошал, Б.З.Мільнєр, О.Б.Бутнік-

Сіверський, І.О.Галиця, Н.П.Гончарова, С.М.Ілляшенко, І.А.Павленко, 

І.Л.Петрова, І.М.Рєпіна, Л.Г.Смоляр, Н.І.Чухрай, І.В.Федулова, та інші.  

Незважаючи на ґрунтовність проведених досліджень, недостатньо 

опрацьованими як в теоретичному, так і в організаційно-прикладному 

аспектах залишаються питання щодо формалізації теоретичних і методичних 

засад формування та розвитку інноваційного потенціалу підприємств, 

розробки методичного інструментарію його оцінювання, вирішення 

методичних питань вибору та обґрунтування моделі результативного 

використання інноваційного потенціалу суб’єктів підприємництва .  

Значення інноваційного потенціалу для забезпечення ефективності 

діяльності та конкурентоспроможності підприємства вимагає пошуку нових 

шляхів його формування і розвитку. Для будь-якого підприємства постає 

питання про напрямки формування, масштабність і глибину зміни елементів 

інноваційного потенціалу, адже стратегічні цілі, а, відповідно, і ступень 

інноваційної активності підприємств є неоднаковими.  

Уміння функціонувати на основі ключових чинників зростання є саме 

тим, що відрізняє високо результативні підприємства від інших. Такі 
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підприємства продовжують фокусуватися на чотирьох чинниках (драйверах) 

зростання, дотримуючись правильного балансу в своїх підходах до кожного з 

них.  

На думку всесвітньовідомої консультаційної компанії ErnstandYoung [1], 

інновації майбутнього вимагають, щоб підприємства, для забезпечення своєї 

успішності, у тому числі й на глобальному ринку, звернулися до чотирьох 

ключових можливостей, а саме: розуміння клієнта; персонал і культура; 

наукові дослідження і розробки; операційна і бізнес-гнучкість. 

Отже, для того, щоб досягти успіху в сучасному середовищі, 

підприємства повинні реалізувати стратегію, засновану на розширенні на 

нових ринках, пошуку нових шляхів для інновацій і реалізації нових підходів 

до управління талантами, щоб рости швидше, ніж їх місцеві і, все частіше, 

міжнародні конкуренти.  

Інноваційні підприємства використовують драйвери інноваційного 

зростання на крок далі, дозволяючи ним розвиватися з плином часу - 

прогресуючи, наприклад, від простих контактів до повної залученості 

клієнтів, від перетворення операційної гнучкості у бізнес-гнучкість, таким 

чином, створюючи передумови зростання на наступному рівні. Драйвери 

інноваційного зростання консультаційної компанії компанії ErnstandYoung 

наведено в табл. 1.  

Драйвери інноваційного 

зростання 

Необхідні дії 

На локальному рівні  На глобальному рівні 

1 2 3 

1.Розуміння клієнтів - мати в наявності ресурси 

для виявлення потенційних 

клієнтів і оцінювання їх 

незадоволених потреб;  

- розвивати навички 

проведення поглиблених 

досліджень, у тому числі 

великих етнографічних і 

- використовувати 

аналітичні методи і 

технології для збору 

інформації про конкретні 

ринки і перетворення це в 

дієве бачення необхідної 

бізнес-діяльності;  

- проводити кількісний 

аналіз і формувати чітке 
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якісних польових;  

- залучати клієнтів і 

розглядати їх як партнерів і 

співробітників в 

інноваційному процесі. 

розуміння розмірів ринку та 

очікуваної поведінки 

клієнтів; це дозволяє 

компаніям визначити 

взаємозв'язки між ринками 

та отримати економію від 

масштабу від поглибленого 

знання про потреби 

клієнтів. 

2.Дослідження та розробки - перемістити більшу 

частину своїх 

дослідницьких підрозділів 

ближче до місць, де 

знаходяться  

клієнти – на 

швидкозростаючі ринки;  

- розвинути підхід 

«зворотнього інжинірингу», 

при якому можливо 

визначати періоди, 

починаючи з яких доцільно 

розробляти абсолютно нові 

продукти і послуги;  

- надавати автономію 

місцевим дослідницьким 

центрам, щоб приймати 

власні рішення про те, які 

проекти виконувати.;  

- вводити в дію механізми 

реалізації для нових ідей та 

досягти осіб, що 

приймають рішення, 

незалежно від того, де саме 

в організації вони 

знаходяться.  

- «налаштувати» глобальні 

інноваційні мережі, які 

пов'язують дослідницькі 

центри як розвинутих 

ринках, так і на тих, що 

швидко розвиваються, для 

обміну інтелектуальною 

власністю;  

- розробити «платформи 

технологій», які є 

актуальними в глобальному 

масштабі і які можуть бути 

об'єднані з місцевими 

компонентами в точці 

поставки; 

- приймати рішення про 

розподіл ресурсів, 

виділених на дослідження 

по всьому світу - і 

переміщати їх з одного 

місця в інше, як тільки 

виникає необхідність.  

3.Персонал і інноваційна 

культура  

- делегувати 

відповідальність щодо 

прийняття рішень місцевим 

командам на 

швидкозростаючих ринках;  

- переконатися, що місцеві 

- глобально управляти  

талантами, таким чином,  

щоб менеджери проходили 

ротацію на ключових 

ринках і отримати досвід у 

найрізноманітніших бізнес-
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керівники мають 

можливість приймати 

самостійні рішення щодо 

набору персоналу;  

- бути здатними розробляти 

і просувати ідеї щодо нових 

продуктів або послуг для 

задоволення місцевих 

потреб.  

- встановити 

відповідальність за місцеві 

прибутки і збитки і 

розробити необхідну 

звітність;  

- мати можливість 

встановлювати структуру 

оплати і винагороди для 

місцевих команд, щоб вони 

були мотивованими для 

оцінювання розмірів та 

темпів зростання ринку. 

середовищах;  

- працювати над 

формуванням культури і 

набором цінностей, які є 

глобальними за масштабом.  

- формувати глобальне 

мислення і здатність 

переносити невизначеність 

та інтегрувати різні точки 

зору.  

- розуміти 

взаємозалежності між 

різними регіонами і як 

рішення, прийняті в одному 

регіоні, вплинуть на інший. 

4.Бізнес-процеси та бізнес-

модель 

- вибирати місцевих 

партнерів ретельно на 

кожному етапі ланцюжка 

створення вартості;  

- переконатися, що операції 

є як ефективними, так і 

такими, що забезпечують 

можливість знизити затрати 

і зберегти маржу;  

- брати до уваги потреби 

місцевих клієнтів і 

переконатися, що ціни й 

інші аспекти бізнес-моделі 

є адекватними. 

- встановити чіткі 

процедури і правила, 

включаючи управління 

ризиками та дотримання 

рамок, для забезпечення 

звітності та етичну 

поведінку на всьому 

ланцюжку створення 

вартості;  

- використати глобальні 

ланцюжки постачань і 

системи управління 

взаємовідносинами з 

клієнтами (CRM) для 

оптимізації ланцюжка 

створення вартості в 

глобальному масштабі і 

переконатися, що вони є 

одночасно ефективними; 
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Таблиця 1 - Драйвери інноваційного зростання компанії ErnstandYoung 

Ключем до успішної діяльності підприємств буде поєднання цих 

локальних і глобальних компонентів для підвищення 

конкурентоспроможності продуктів і послуг на внутрішніх і місцевих 

ринках, але при цьому забезпечуючи можливість підприємствам 

використовувати ресурси, можливості і масштаби глобальних ринків.  

Дослідники Гарвардської школи бізнесу М. Хансен і Дж. Біркіншоу 

запропонували модель ланцюга формування цінності інновацій, який 

представляє інноваційний процес як послідовний трифазний процес, що 

включає генерацію ідей, їх розвиток і поширення. Шість пов’язаних завдань 

виконуються на підприємстві упродовж проходження цими фазами: 

внутрішнє, зовнішнє і внутрішньо перехресне співробітництво для пошуку 

ідей; відбір ідей, їх розвиток та обґрунтування; поширення розроблених ідей. 

У такому ланцюгу може бути одна або декілька ланок, в яких підприємство 

перевершує інших. І навпаки, може бути одна або декілька видів діяльності, 

які є слабкими по відношенню до підприємства. Будь-яка слабка ланка в 

середині підприємства може зруйнувати інноваційні зусилля, тому необхідно 

зосередитися на виявленні та зміцненні існуючих недоліків.  

Ідея полягає у тому, що необхідно уникати використання стандартних 

рекомендацій підвищення інноваційного потенціалу, оскільки кожне 

підприємство має унікальні інноваційні завдання. Насправді, інноваційні 

виклики відрізняються від фірми до фірми, і реалізація стандартних 

рекомендацій може призвести до нераціональних витрат або навіть бути 

шкідливими, якщо застосовується до неправильних ситуацій.  

Ланцюг формування цінності інновацій допомагає зрозуміти, що те, що 

сприймається як сильна сторона з точки зору інновацій, насправді може 

виявитися слабкістю. Коли менеджмент націлений лише на найсильніші 

ланки в ланцюгу, використовує типові рекомендації щодо збільшення 

трудового потенціалу в, скажімо, генерації ідей або дифузії, він часто 
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додатково послаблює слабкі ланки ланцюга, знизивши інноваційний 

потенціал у цілому.  

Отже для управлінців, які сприймають потенціал моделі ланцюжка 

створення цінності інновацій, управління інноваційним потенціалом перестає 

бути рутинною практикою. Вони повинні будуть реалізовувати нові ключові 

показники ефективності, які зосереджені на конкретних результатах від 

кожної ланки в ланцюжку. Менеджери повинні визначити, що являє собою 

«хороша» ідея проти звичайної, що являє собою ідеальний потік концепцій 

ззовні, і частка гарних ідей у всьому їх обсязі (всіх – хороших і поганих), яку 

знайшли за межами компанії, серед інших даних. Якщо компанії не можуть 

збирати ці дані, то їм, можливо, доведеться почати з внутрішніх опитувань, а 

потім накопичувати інформацію щодо того, як вони просуваються у цьому 

процесі. Менеджери, які сприймають ідею ланцюжка створення вартості 

інновацій також повинні розвивати нові ролі для співробітників. Важливо, 

однак, для топ-менеджменту тримати ідеї ланцюга формування цінності 

інновацій на увазі, особливо концентруючись на слабких ланках, зокрема, 

при визначенні навичок та досвіду, які необхідно залучити через, наприклад, 

найм нових співробітників.  

Використання моделі ланцюга формування цінності інновацій 

забезпечує індивідуальний і системний підхід до оцінювання 

результативності інноваційної діяльності підприємства та інструментів 

визначення того, які з багатьох існуючих практик краще використати на 

підприємстві. Також ця модель може допомогти керівникам збільшити 

кількість нових продуктів і послуг та реалізувати потенціал від інвестицій в 

інновації.  
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА  

У статті розглянуто концепцію стратегічного управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, обґрунтовано доцільність 

її використання на сучасному етапі розвитку. Дана характеристика 

підходів, на яких базується пропонована концепція. сформульовано 

рекомендації менеджерам підприємств по досягненню стратегічного 

бачення діяльності на зовнішньому ринку. 

Ключові слова: стратегія, стратегічне управління, зовнішньоекономічна  

діяльність, підходи, комплексність.  

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства є важливою і 

невід’ємною сферою господарської діяльності, яка при ефективному 

використанні всього комплексу сучасних форм і методів управління здатна 

позитивно впливати на ефективність виробництва, його технічний рівень, 

якість продукції, що виробляється. Ефективна зовнішньоекономічна 

діяльність підприємств сприяє зміцненню експортного потенціалу країни, 

підвищенню конкурентоспроможності українських товарів на світових 
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ринках, формуванню раціональної структури експорту й імпорту, залученню 

іноземних інвестицій у економіку. 

В умовах посилення глобальної конкуренції та формуванню єдиних 

світових ринків за рахунок активного розвитку глобалізаційних процесів в 

світі, особливу актуальність приділено питанням стратегічного управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Враховуючи динаміку та 

обсяги експорту продукції вітчизняними підприємствами слід значно більше 

уваги приділити подоланню нестійкої динаміки до зростання обсягів 

експорту продукції та її структури, що обумовлює необхідність посилення 

вдосконалення механізмів стратегічного управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства.  

Аналіз дослідження: найбільший внесок в розробку теорії управління 

зовнішньоекономічної діяльності зробили такі відомі науковці: Балабанова 

І.Т., Бахрамова Ю.М., Стровский Л.Є., Машталір Я.П., Дегтярьова О.І., 

Макогон Ю.В., Кандиба О.М., Бєляєва І.В.  та ін. 

Метою даного дослідження є вдосконалення практичного аспекту 

формування механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю щодо 

збільшення ефективності зовнішньоекономічної діяльності, отриманні 

прибутку та побудові стратегічних планів. 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств здійснюється шляхом 

укладення міжнародних контрактів. Зовнішньоторговельний контракт це 

договір про укладення угоди (купівлі-продажу, проведення робіт, надання 

послуг) між двома і більш контрагентами, що знаходяться в різних країнах. 

Розрізняються операції з експорту, імпорту товарів і операції із зустрічної 

торгівлі. Одним з напрямів зовнішньоекономічної діяльності можуть 

виступати також іноземні інвестиції. Іноземні інвестиції є, перш за все, 

прямими приватними вкладеннями в реальному секторі української 

економіки, – одна з умов подолання кризи.  

Для залучення іноземних капіталів необхідне створення сприятливого 

інвестиційного клімату. Іноземні капіталовкладення можуть здійснюватися у 
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вигляді створення підприємств з іноземними інвестиціями (як у формі 

спільних підприємств, так і з 100% іноземною власністю), а також у вигляді 

угод про розділ продукції. Перспективним є залучення іноземних інвестицій 

на пільгових умовах у вільних економічних зонах. Залучення іноземних 

інвестицій є також метою підприємства, що може виникнути в процесі його 

діяльності і тому вимагатиме коригування стратегічного плану щодо 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Це обумовлює необхідність 

дослідити нові підходи до стратегічного управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства. 

На сучасному етапі розвитку вітчизняні промислові підприємства в 

більшості своїй мають ряд проблем, які пов'язані, в першу чергу, з старінням 

основних фондів, низьким рівнем технологічного розвитку, неефективною 

структурою продукції, що випускається. Вихід на зовнішні ринки може 

відкрити нові ринкові перспективи, пов'язані з технологічними 

можливостями, розширенням збутової діяльності, новими способами 

отримання прибутку і ін. 

При здійсненні діяльності на зовнішніх ринках процес стратегічного 

управління багато в чому має схожі аспекти, що і при роботі на 

внутрішньому ринку, проте складність розв'язуваних проблем значно 

збільшується. В сучасних умовах господарювання при роботі на зовнішніх 

ринках неможливо обійтися без глибокого розуміння світових тенденцій в 

бізнесі і визнання співіснування безлічі культур і підходів до прийняття 

управлінських рішень в різних країнах.  

У зв'язку з цим сучасні механізми стратегічного управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємств представляють інтерес як в 

теоретичному плані, так і з практичної точки зору. У той же час слід 

зазначити, що коло вчених, що займаються питаннями стратегічного 

управління зовнішньоекономічної діяльністю, залишається досить 

обмеженим, спостерігається явний недолік наукових досліджень в даній 

області. Таким чином, вищевикладене викликає необхідність подальшого 
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розвитку теоретико - методичного забезпечення в області стратегічного 

управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, обумовлюючи 

актуальність і своєчасність досліджуваної проблеми.  

Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства 

– процес визначення і встановлення зв'язку підприємства з його оточенням, 

що полягає в реалізації вибраних цілей і в спробах досягти бажаного стану 

взаємин з оточенням за допомогою розподілу ресурсів, який дозволяє 

ефективно і результативно діяти підприємству та його підрозділам [2]. 

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. 

Механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю має 

спрямовувати свою дію на результативне використання організаційних 

заходів управління аналітичною, виробничою, збутовою та соціальною 

діяльністю. 

Таким чином, при формуванні механізму управління 

зовнішньоекономічної діяльності необхідно враховувати ряд факторів впливу 

та послідовність зовнішньоекономічних заходів, що складається з наступних 

елементів: 

- визначення макро- та мікроекономічних умов здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності; 

- розробку стратегії виходу машинобудівного підприємства на зовнішній 

ринок; 
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- діагностику потенціалу зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства; 

- розробку напрямів здійснення зовнішньоекономічної діяльності; 

- реалізацію обраних зовнішньоекономічних напрямів; 

- оцінку ефективності зовнішньоекономічної діяльності; 

- за відхиленнями фактичних показників зовнішньоекономічної 

діяльності від нормативних, регулювання якості реалізації 

зовнішньоекономічних напрямів; 

- прийняття управлінських рішень по усуненню негативних відхилень з 

метою підвищення прибутковості зовнішньоекономічної діяльності. 

Дискусійними залишаються питання, що стосуються вибору концепції 

стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, 

що використовується інструментарію при проведенні стратегічного аналізу і 

розробки зовнішньоекономічної стратегії, оцінки результатів діяльності 

підприємства на зовнішньому ринку та ін.  

Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність (ЗЕД), підприємства 

функціонують в світі, який постійно ускладнюється. Сучасна міжнародне 

середовище, що визначається характеристиками сучасного бізнесу, вимагає 

нових підходів до стратегічного управління. Сучасна світова економіка 

зазнає глибоких і швидких змін, які проявляються в стрімкому процесі 

глобалізації, що в свою чергу, призводить до багатовимірної конкуренції, та 

набуває характер гіпер конкуренції, посилення інноваційних та інтеграційних 

процесів у світовому масштабі. 

Формування нової сукупності зовнішніх і внутрішніх факторів успіху 

компанії є основою створення нової концепції управління. ця концепція 

враховує той факт, що в сучасних умовах не тільки зростання продуктивності 

праці, раціональна організація виробництва, зниження витрат виробництва 

визначають успіх фірми і її конкурентоспроможність. В умовах агресивного і 

мінливого зовнішнього середовища на перший план виходить вимога 
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сприйнятливості до зовнішньому середовищі, своєчасна адаптація до нових 

світових реалій [1]. 

При здійсненні стратегічного управління зовнішньоекономічною 

діяльністю на основі ситуаційного підходу буде отримана необхідна 

інформація щодо факторного впливу ззовні, проте з усього розмаїття 

факторів не будуть виділені найбільш значущі для підприємства, які можуть 

становити загрозу його діяльності [2]. 

Орієнтація на ризиковий підхід дозволить виділити фактори, що 

становлять загрозу діяльності підприємства. Однак в цьому випадку буде 

врахований не весь перелік факторних ознак, що впливають ззовні, як при 

ситуаційному підході, а тільки найбільш значущі для діяльності 

підприємства з точки зору настання можливих ризиків. Також буде відсутній 

чіткий курс по розробці зовнішньоекономічної стратегії підприємства і 

системність при її формуванні.  

Системний підхід забезпечить підприємству взаємозв'язок, узгодженість 

всіх підрозділів в контексті вирішуваних завдань, розглядаючи функції 

управління в нерозривному зв'язку один з одним. Крім того, за допомогою 

системного підходу менеджери підприємства зможуть врахувати весь перелік 

факторних ознак в комплексі. Однак, як і при функціональному підході, буде 

знівельована значимість ситуаційних і ризикових факторів, а також буде 

відсутній чіткий функціональний розуміння розв'язуваних задач [3]. 

Таким чином, стратегічне управління зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства розуміється нами як процес управління підприємством на 

основі синтезу чотирьох підходів (функціонального, ситуаційного, 

ризикового і системного) з урахуванням різних національних особливостей 

здійснення бізнесу, спрямований на розробку і реалізацію 

зовнішньоекономічної стратегії на підприємстві при своєчасному здійсненні 

інновацій, що відповідають вимогам зовнішнього середовища, з метою 

забезпечення конкурентоспроможності на зовнішніх ринках в довгостроковій 

перспективі. 
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Сучасна система управління зовнішньоекономічною діяльністю 

складається з сукупності чинників дії зовнішніх ринків і інтернаціоналізації 

виробництва, що враховують національні інтереси тієї або іншої країни, їх 

взаємозв'язок і динаміку розвитку, і охоплює широке коло об'єктів і може 

бути в цілому розбита на розділи (сегменти) і охарактеризована із 

застосуванням ряду критеріїв і аналітичних ознак [3].  

Найбільш важливими аналітичними ознаками є екзогенність і 

ендогенність складових. За цими ознаками вся система ділиться на 

національне управління і багатостороннє регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. Відповідно цьому управління зовнішньоекономічною діяльністю 

можна представити у вигляді макроекономічної і мікрогосподарської частин. 

Обидві ці частини створюють середовище, в якому самостійним розділом 

виступає управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств. 

Таким чином, щоб досягти стратегічного бачення в умовах 

інноваційного розвитку економіки при здійсненні діяльності на зовнішньому 

ринку, менеджерам слід гнучко і своєчасно приймати управлінські рішення 

на основі функцій планування, мотивації, організації та контролю, 

ситуаційно реагувати на зовнішні впливи і адаптуватися в умовах складної, 

мінливої, некерованою і турбулентної міжнародної зовнішнього середовища, 

приймати рішення з урахуванням різного роду ризиків, які можуть 

виникнути при веденні міжнародного бізнесу, дотримуватися при розробці 

зовнішньоекономічної стратегії комплексності різних процесів (процесу 

осмислення, формального процесу, аналітичного процесу, ментального 

процесу, переговорного процесу, колективного процесу, реактивного 

процесу, процесу трансформації), розглядаючи їх в сукупності. Беручи до 

уваги все вищевикладене, підприємство, орієнтоване на здійснення 

діяльності на зовнішньому ринку, забезпечить собі гідне конкурентне 

становище в довгостроковій перспективі. 
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА  

У статті обґрунтовано механізм управління маркетинговою діяльністю на 

підприємстві. Відзначено, що створення конкурентоспроможної продукції 

зобов'язує підприємства проводити маркетингові дослідження. 

Обґрунтовано основні принципи відповідно до яких підприємства 

здійснюють маркетингову діяльність. Загалом стаття формує чітке 

уявлення щодо управління маркетинговою діяльністю як системи управління 

підприємством. 

Ключові слова: маркетинг, принципи маркетингу, маркетингова діяльність, 

управління маркетинговою діяльністю підприємства, функції управління 

маркетинговою діяльністю. 

Ефективне та успішне функціонування підприємства в ринкових умовах 

господарювання передбачає створення та впровадження кожним 

підприємством системи маркетингової діяльності. Використання маркетингу 

в діяльності підприємства та якісне управління ним дозволяє швидко 

адаптуватися до умов зовнішнього середовища. В свою чергу, для успішного 

впровадження та реалізації елементів комплексу маркетингу потрібно 
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застосовувати навики ефективного управління. 

У сьогоднішньому світі маркетинг є невід'ємною частиною успішної 

діяльності будь-якої організації. Він означає діяльність з вивчення груп 

споживачів і завоювання ринку. Оскільки відносини між суб'єктами 

ринкових відносин змінюються і ускладнюються, то значення маркетингу 

постійно зростає. В даний час сучасний маркетинг трактується як абсолютно 

нова філософія підприємництва, в основі якої лежать моральні і соціально-

етичні норми ділового спілкування, інтереси суспільства і споживачів, 

правила добросовісної комерційної діяльності та міжнародні кодекси. 

Раніше, в традиційній концепції бізнесу було прагнення до максимізації 

прибутку за рахунок масового виробництва продукції і збуту виробленої 

продукції.  

Багато вітчизняних вчених займаються питанням управління 

маркетингом на підприємстві. До них можна віднести таких науковців , як: 

Голубкова Е.П., Войчака, А.В., Близнюка, С.В., Балабанова, Л.В., Лилик, І.В. 

та інших. В їх дослідженнях та розробках міститься досить цікавий і 

корисний науковий матеріал із найрізноманітніших питань управління 

маркетингом в Україні, державах-членах Європейського Союзу та інших 

країнах світу. 

Процес управління маркетингом полягає в чотирьох основних аспектах: 

аналіз ринку (проведення маркетингових досліджень, збір та обробка 

інформації про маркетинговому середовищі, ринках споживачів і 

підприємств); відбір цільових ринків (дослідження обсягів попиту, розробка і 

вибір стратегії підприємства, сегментація ринку);створення маркетингової 

політики (вона включає: виробництво товару, визначення каналів розподілу, 

визначення цінової політики та стимулювання збуту); втілення 

маркетингових розробок в життя [1].  

Враховуючи розглянуті вище поняття  пропонуємо зобразити процес 

управління маркетингом на підприємстві наступним чином рисунок 1. 
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Рисунок 1 – Схема формування значення «управління маркетингом на 

підприємства» 

Зі схеми, наведеної на рисунку 1, наочно видно, що процес управління 

маркетингом на підприємстві представляє собою сукупність певних дій – 

організація, планування, контроль, керівництво та моніторинг, що спрямовані 

на маркетингову діяльністю підприємства, на яку мають вплив чинники 

внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Організація маркетингової діяльності спрямована на створення та 

подальший розвиток на підприємстві структурних одиниць, на які 

покладаються виконання маркетингових функцій, також визначається їх місце 

в загальній структурі управління підприємством, посадові функції 

працівників відділу маркетингу, їх обов’язки і відповідальність. 

Планування маркетингової діяльності полягає у визначенні стратегії 

підприємства, вибір ринків та позицій, на яких підприємство матиме успіх, а 

також планування фінансового та матеріально-технічного забезпечення, а 

також виробництва, каналів розподілів та маркетингових комунікацій. 

Маркетингова діяльність на підприємстві спирається на наступні 

основні принципи[2]: 

- цілеспрямованість всіх ланок господарського механізму підприємства 

на досягнення кінцевого практичного результату; 
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- спрямованість на довгострокову перспективу; 

- підпорядкування всієї діяльності підприємства вимогам споживача, 

об'єднання діяльності всіх ланок підприємства в єдину систему; 

- чітка координація всіх напрямків маркетингової діяльності, наявність 

зворотного зв'язку між ринком і підприємством, гнучке пристосування до 

зміни зовнішніх і внутрішніх умов на основі збору і обробки інформації 

В рамках маркетингової діяльності здійснюється: 

- оцінка виробничих можливостей підприємства по виготовленню 

виробів із застосуванням нових технологій по знову розробленим схемним і 

конструкторським рішенням; 

- визначення ймовірності використання виготовляється вироби або його 

складових частин для реалізації іншим організаціям на основі вивчення 

купівельного попиту; 

- розробка інформаційного матеріалу для реклами виготовляються 

виробів; 

- економічні розрахунки передбачуваних і фактичних витрат на 

проектування і виготовлення виробів, порівняльний аналіз з вартістю 

аналогічної продукції; 

- пошук і вивчення ринку постачальників необхідних матеріалів, 

комплектуючих, їх оцінка з точки зору якості і вартості покупних виробів, 

створення інформаційної бази постачальників і споживачів. 

У структурі механізму управління маркетингом на підприємстві можна 

виділити наступні системи: забезпечення, функціональну, цільову.  

Схематичний вигляд механізму управління маркетингом можна 

зобразити у вигляді наступної схеми рисунок 2. 
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Рисунок 2 – Механізм управління маркетингом на підприємстві 

 

Як видно з рисунку 2 система забезпечення включає в себе правову, 

ресурсну, наукову, технічну та інформаційну підсистеми. 

Управління маркетингом потребує комплексного дослідження 

маркетингового середовища в усьому об’ємі його виробничих та ринкових 

зв'язків, внутрішніх, а також зовнішніх чинників функціонування та 

розвитку. Це, відповідно, вимагає збору та аналізу інформації, потрібно 

дотримуватись логічної суворості та несуперечності оцінок, неодмінної 

точності і повноти суджень щодо параметрів функціонування середовища. 

Організація, реалізуючи власну маркетингову діяльність, весь час 

перебуває під впливом внутрішнього та зовнішнього середовища. Всі ці 

фактори внутрішнього та зовнішнього середовища розкриваються через 

передачу власне учасникам ринкових взаємовідносин певної інформації 

(сигналів). Задача інформаційної системи організації полягає в тому, щоб 

зуміти з різноманіття розмаїтої інформації відібрати саме ту, яка є важливою 

для контролю маркетингової діяльності фірми. 

Маркетингова інформація – це та інформація, що здобута в процесі 

обміну результатами суспільно корисної діяльності, а також взаємодії з 
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приводу цього обміну усіх суб'єктів ринкової системи, що використовується 

у всіх сферах підприємництва, включаючи також і маркетингову діяльність. 

Інформація - це спосіб комунікації людей, через неї ми одержуємо дані 

про оточуючий світ і процесах, що відбуваються в ньому. Інформаційне 

забезпечення - процес задоволення потреб визначених користувачів в 

інформації, що заснований на використанні спеціальних методів та засобів її 

отримання, обробки, а також накопичення та видачі її в зручному для 

подальшого використання вигляді. Достовірна та точна маркетингова 

інформація допомагає маркетологам отримувати конкурентні переваги, а 

також знижувати фінансові ризики, з'ясовувати відношення споживачів, 

постійно стежити за зовнішнім середовищем та багато іншого. Маркетингову 

інформацію одержують в процесі маркетингових досліджень. Під 

маркетинговими дослідженнями мається на увазі систематичний збір, 

відображення та аналіз отриманих даних про проблеми, що пов'язані з 

маркетингом товарів та послуг. То є комплексне поняття, що включає в себе 

всі види дослідницької роботи, які пов'язані з управлінням маркетингом[3]. 

Маркетингові дослідження потрібно розглядати як елемент постійно 

функціонуючого інтегрованого інформаційного процесу. Маркетингові 

дослідження, а також їх відповідна організація є інструментом, за підтримки 

якого суттєво зменшується ризик підприємництва, виробника, 

постачальника, посередника та покращується якість вирішення задач 

споживача. 

Проведення таких маркетингових досліджень стало реальною 

необхідністю та міцно ввійшло в практику господарської діяльності 

підприємств. Скерованість даних досліджень залежить здебільшого від 

характеру діяльності підприємства, що виготовляє її продукцію, рівня 

прибутків тощо. 

Окрім цього, масштаби здійснених досліджень визначаються ще і цілями 

та стратегією розвитку підприємства, зокрема, рішеннями щодо змін 

направленості діяльності фірми потребує більш глибоких та повних 
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маркетингових досліджень, що спрямовані на виявлення в якості підсумкової 

цілі - перспективних ринків (сегментів ринку), на яких фірма мала б змогу 

здобути частку ринку та в подальшому утримувати позиції на протязі 

періоду, який визначається вже життєвим циклом товару.  

Отже, кінцевою метою управління маркетингом має стати раціональна 

взаємодія зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування 

підприємства, вміле використання його потенціалу як основи формування 

маркетингових можливостей, а також збільшення прибутку за рахунок 

успішного використання всіх наявних ресурсів підприємства з визначеними 

цілями розвитку. 

Таким чином, управління маркетинговою діяльністю визначає якісний 

склад комплексу маркетингу, через який підприємство здійснює 

маркетинговий вплив на споживача, створює сприятливе внутрішнє 

середовища, має на меті доведення до керівництва і персоналу цінностей 

підприємства і його маркетингових цілей, найкращого задоволення потреб 

споживачів і збільшення клієнтської бази підприємства. Отже, основними 

шляхами вдосконалення управління маркетинговою діяльність підприємства 

є: створення відділів маркетингу з кваліфікованим персоналом; розробка та 

реалізація маркетингової стратегії. Кожне окреме підприємство має 

самостійно формувати власну маркетингову структуру, що залежатиме від 

поставленої мети. 
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Розкрито сутнісне поняття інноваційного розвитку; наведено 

концептуальну модель інноваційного розвитку підприємств торгівлі, яка 

об’єднує принципи, функції, технологію, процес, структуру та важелі, що 

створюють мотиваційне поле для дієвого використання механізму. Дані 

процеси ґрунтуються на нововведеннях, якими необхідно управляти з метою 

досягнення запланованої  ефективності господарювання.   

Ключові слова: інновація, інноваційний процес, інноваційна політика, 
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Управління інноваційними процесами передбачає управління 

підприємством, яке базується на його науково-технічному потенціалі, 

орієнтує інноваційні процеси на потреби споживачів, здійснює аналіз, 

моделювання ситуацій, на підставі чого проводить регулювання і своєчасні 

зміни на підприємстві, що відповідають стану зовнішнього та внутрішнього 

середовищ, що в сукупності дозволяє підприємству вижити та досягнути 

своєї мети в довгостроковій перспективі.  

Посилення конкурентних тенденцій у вітчизняній економіці викликає 

необхідність технічного відновлення виробництва й зміни технологій, форм і 

методів організації праці та управління. Підвищені вимоги до продукції, як 

на національному, так і зовнішньому ринках створюють об’єктивні стимули 

її постійного удосконалення.  

У новій економічній ситуації, що характеризується посиленням 

конкуренції й загостренням проблеми виживання, забезпечення динамічного 

розвитку торговельних підприємств вимагає, в першу чергу, ефективних 

інновацій, тобто якісних змін існуючих внутрішніх процесів. В сучасних 
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умовах  інновації – це не тільки адаптивна реакція на зміну умов зовнішнього 

середовища, але й засіб підвищення ефективності використання внутрішніх 

резервів та основний засіб підвищення прибутку підприємства за рахунок 

задоволення ринкового попиту й зниження підприємницьких витрат відносно 

конкурента.  

Наукові дослідження й практика функціонування підприємств 

показують, що ефективність управління інноваційними процесами 

визначається ступенем теоретичної й методичної обґрунтованості 

інноваційної політики об'єкта управління, фундаментом якої є його 

інноваційна стратегія. Наукові аспекти інноваційних процесів як основи 

розробки інноваційної стратегії та інноваційної політики підприємства 

розглянуті в наукових працях вітчизняних і зарубіжних  вчених.  

Такі вчені як В. Апопій, І. Бланк, Н. Власова, С. Вовканич, Н. 

Голошубова, В. Липчук, В. Марцин, Т. Москвітіна, В. Платонов, Г. 

П’ятницька, В. Черенов та ін. з різних аспектів досліджували сферу 

роздрібної торгівлі, проте питання інноваційної діяльності підприємств 

галузі висвітлювались лише фрагментарно, без прив’язки до сучасного етапу 

економічного розвитку України. До цього часу науковцями не 

сформульоване чітке визначення сутності інновацій у сфері роздрібної 

торгівлі.  

Незважаючи на те, що всіма авторами визначається надзвичайна 

важливість проблеми пошуку шляхів оптимізації інноваційного процесу на 

українських підприємствах, нові форми його деталізації розроблені 

недостатньо. Проблема удосконалення механізму управління інноваційними 

процесами на підприємствах має системний характер в умовах поглиблення 

конкуренції й зростаючого ступеня ризику та невизначеності. Її розв’язання 

тісно пов'язано з вибором пріоритетних напрямків інноваційного розвитку і 

формування ефективної інноваційної політики підприємств.  

Інновації у галузі торгівлі – це кінцевий результат інноваційної 

діяльності у вигляді удосконаленого торгово-технологічного і організаційно-
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управлінського процесу метою якого є не лише досягнення економічного та 

соціального ефекту, а й формування конкурентоспроможних торговельних 

систем.  

Основні характерні риси та певні особливості інноваційної діяльності 

торговельного підприємства можна простежити при вивченні видів інновацій за 

ознакою за сферою застосування. 

Найбільш поширеним видом інновацій в торгівлі є форматно-

концептуальні, які включають зміну формату (концепції) на новий або 

відкриття магазину нового формату (концепції). Необхідно відзначити, що не 

існує єдиного загальновизнаного підходу, за яким існуючі формати діляться на 

нові й старі та коли нові стануть старими [1]. 

Пріоритетними напрямами розвитку сфери торгівлі виступає підвищення 

комфортабельності здійснення купівлі товару, тобто якість обслуговування, 

зручність. Однієї з найбільш значимих тенденцій розвитку торгівлі є 

перерозподіл споживачів та товарообороту в бік сучасних нових форматів 

торгівлі. 

Еволюція в торгівлі, насамперед, пов'язана зі зміною й еволюцією потреб 

покупців. Зміна смаків і запитів споживачів приводить до трансформації 

методів, практик і звичайно, у підсумку форматів торгівлі.  

Сучасна література представлена великою кількістю можливих моделей 

інноваційного розвитку на макро- та мікрорівні. Для галузі торгівлі підходить 

модель, розроблена Ф.Янсеном ТАМО, де інноваційна траєкторія проходить 

таку послідовність: нові технології (Т), нові види товарів та послуг (А), 

формування нових ринків (М), введення нових організаційних форм (О). Проте 

пропонуємо додати до існуючих складових моделей для торговельних 

підприємств модель К – реалізація нових концепцій та форматів торгівлі, а 

також власну характеристику запропонованих раніше моделей, що й відображає 

особливість галузі (рис. 1). 

Дана модель показує, що інноваційний розвиток завжди проходить за 

спіраллю, тобто кожна наступна інновація є більш досконалою та складною, що 



399 
 

призводить до загального розвитку галузі, а потім і економіки держави в 

цілому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Модель інноваційного розвитку торговельного 

підприємства 

Особливість інноваційної діяльності за ринкових умов полягає 

передусім в її орієнтації на запити споживача, адже сьогодні ідею нового 

технічного вирішення або шлях до нього вказують потреби ринку, умови 

виробництва та аналіз технічних можливостей. В конкурентних ринкових 

умовах сильні позиції буде мати те підприємство, яке гнучко реагує на 

зростаючі динамічні потреби. Тому визначальним чинником 

конкурентоспроможності підприємства стає новація, а інноваційна політика – 

основою підприємницької політики.   

Основним об’єктом формування інноваційної політики виступає 

регіональна інноваційна система [2]. На нашу думку, інноваційну політику 
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слід виокремлювати з метою організації і планування інноваційних процесів, 

особливо тих, що функціонують у сфері обігу.  

Інноваційна політика є складовою загальної стратегії підприємства і 

сприяє впровадженню в практику її основних вимог. Інноваційна політика 

підприємства формується на підставі певних принципів і визначає залежність 

подальшого розвитку підприємства від його інноваційної діяльності. 

Інноваційна політика – це форма стратегічного управління, яка визначає цілі 

та умови здійснення інноваційної діяльності, спрямованої на забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства та оптимальне використання 

наявного потенціалу [3].  

Для підприємств торгівлі головними складовими інноваційної політики 

повинні бути: 

 політика структурних змін (співвідношення крупно форматних і 

дрібно форматних роздрібних торговельних підприємств); 

 маркетингова політика; 

 технічна політика; 

 інвестиційна політика; 

 політика науково-дослідних робіт (рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Політика структурних змін зорієнтована на дослідження внутрішнього 

становища підприємства, формування організаційної структури і культури 

підприємництва, адекватної його інноваційним завданням. При реалізації 

Маркетингова політика 

Політика структурних змін Інноваційна політика Політика науково-

дослідних робіт 

Технічна політика Інвестиційна політика 

Рисунок 2- Складові інноваційної політики торговельного підприємства 
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політики структурних змін потрібно дослідити відповідність організаційної 

структури та культури підприємства роздрібної торгівлі поставленим цілям 

інноваційного розвитку; визначити напрями їх формування та реалізації; 

розробити методику оцінки ефективності культури підприємництва та 

організаційної структури в контексті реалізації нововведень [3].  

Маркетингова політика має на меті формування тактики і стратегії 

поведінки підприємств роздрібної торгівлі на ринку та спрямована на 

визначення процедур маркетингових досліджень, розробку і визначення 

механізмів реалізації товарної, цінової сервісної та збутової політики і аналіз 

її ефективності. Здійснення маркетингових досліджень дозволить визначити 

стан ринку, що дасть змогу підприємству окреслити пріоритети подальшого 

розвитку. Як наслідок, буде вирішено головне завдання підприємницької 

діяльності – забезпечення споживачів необхідною продукцією. 

Формування інноваційної політики слід здійснювати на основі певних 

принципів. Принципи формування інноваційної політики у торгівлі – це 

норми, правила поведінки організації, що встановлюють взаємозв’язок між 

розвитком підприємства і напрямом його інноваційної діяльності.  

Для того, щоб інноваційна політика забезпечила досягнення 

поставлених цілей, вона повинна: 

 носити стратегічний характер; 

 враховувати тенденції зовнішнього середовища; 

 враховувати потенційні можливості підприємства; 

 діяльності підприємства, охоплення нею всіх внутрішніх елементів та 

систем; 

Отже, до процесу створення і впровадження інновацій залучаються усі 

внутрішні елементи підприємства та структурні одиниці. Їх постійна 

взаємодія дає змогу реалізувати інноваційні рішення у заплановані терміни і 

в межах виділених ресурсів, внести своєчасні корективи у перебіг 

інноваційної діяльності з метою виявлення оптимального способу реалізації 

інновацій з урахуванням змін, що відбулися у зовнішньому середовищі.  
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Формування інноваційної політики за наведеними принципами відповідає 

вимогам ринку, розширює потенційні можливості підприємства та сприяє 

зміцненню його конкурентних позицій.  
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА 

(НА ПРИКЛАДІ ПрАТ «САД УКРАЇНИ») 

У статті розглянуто питання формування комплексу маркетингу 

підприємства. Запропоновано загальні шляхи покращення конкурентоздатних 

показників продукції ПрАТ «САД УКРАЇНИ». Сформовано індивідуальну 

програму розвитку для ПрАТ «САД УКРАЇНИ», що дасть можливість 

окреслити реальні шляхи впливу на його конкурентоздатність. 
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Постановка проблеми. Враховуючи особливості сьогодення виробники 

сільськогосподарської продукції, в першу чергу, вирішують питання 

відповідності виробленої продукції для того, щоб шляхом грамотно 

побудованої рекламної кампанії виокремити її з маси інших представлених 

на ринку товарів. Для розв’язання зазначеного питання необхідно бути 

обізнаними про сучасні зарубіжні розробки в цьому напрямі, які 

підтверджують потребу переорієнтації від сталої «маркетингової стратегії» 

до стратегії «залучення маркетингових комунікацій». Стратегія «залучення 

маркетингових комунікацій» передбачає забезпечення умов для 

товаровиробників вивчати і запроваджувати комунікаційні процеси та, як 

результат, мати ефект «синергії» від комунікативного впливу на шляхи 

завоювання товарного ринку. 

Проте, впровадження цих пропозицій гальмується через те, що 

можливості реклами продукції аграрного виробництва на регіональному рівні 

здійснюються дуже повільно, це стосується і сільськогосподарських об’єктів 

виробництва, і переробних підприємств агропромислового комплексу. 

Метою дослідження є формування комплексу маркетингу ПрАТ «САД 

УКРАЇНИ».  

В останні роки у економічній науці активізувалися дослідження проблем 

управління маркетинговою діяльністю господарюючих суб’єктів. Значна увага 

цим питанням приділялася відомими вченими-економістами, такими як:  

В.Г. Андрійчук, Б.О. Бєлов, В.Д. Гончаров, О.Д. Гудзинський, Т.Г. Дудар, 

М.П. Канінський, В.М. Колесник,  П.М. Макаренко, М.Й. Малік, Р.П.Мудрак, 

Р.І. Олексенко, І.П. Пятягіна, С.В.Прохорчук, Л.О. Стрій та іншими. 

Виклад основного матеріалу. Намагання працівників рекламних структур 

в сільськогосподарській галузі копіювати практичні методики європейської 

медіа політики не можуть забезпечити очікуваного ефекту, оскільки не 
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враховують особливості стану економіки, характеристики ринку, менталітет, 

традиції і уподобання. Це зайвий раз доводить, що потрібно розробляти 

власні українські рекламні стратегії, які базуватимуться на специфіці 

вітчизняного ринку аграрної продукції і продуктів харчування. Зокрема, 

дослідження свідчать, що формуючи власні рекламні стратегії, 

товаровиробники сільгосппродукції повинні орієнтуватися на такі принципи: 

формування бюджету для рекламної діяльності, визначення стратегічних 

цілей реклами, укладання рекламного повідомлення, зазначення шляхів 

розповсюдження реклами; оцінка рекламної стратегії [2]. 

З метою реалізації визначених програмних завдань потрібно розробляти 

рекламні проекти для агровиробничих та переробних підприємств 

сільськогосподарської галузі. Для цього потрібно акцентувати увагу на таких 

пріоритетних завданнях: наступність певних етапів розробки рекламних 

проектів та забезпечення розподілу праці людей, які займаються рекламою. 

Україна має значну кількість природно-кліматичних зон, що є 

сприятливою мотивацією для регіонів щодо використання своїх 

особливостей для створення індивідуальної реклами сільськогосподарської 

продукції. Саме ці чинники доцільно використати, рекламуючи овочі, 

фрукти, баштан, м’ясну і молочну продукцію Вінниччини, що дозволить 

суттєво стабілізувати позиції регіону на аграрному ринку. 

Слід зазначити, що агропродовольчі підприємства Вінницької області, 

формуючи головні пріоритети концепції удосконалення в напрямку 

виробництва і реалізації. Необхідно відмітити, що на продовольчому ринку 

панують закордонні товари, які приваблюють покупця нижчою ціною, ніж на 

український аналогічний товар, хоча при цьому якість імпортованих 

продуктів харчування часто дуже низька. Покупці Вінницької області часто 

висловлюють невдоволеність різким і постійним коливанням цін на продукти 

харчування. Більша частина споживачів через низьку платоспроможність не 

може купувати якісні й висококалорійні продукти.  

Реформування товарної стратегії підприємств (в тому числі і ПрАТ 
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«САД УКРАЇНИ»), які випускають готову до споживання продукцію, 

передбачає підвищення якості продукції і розширення їх переліку. Зокрема, 

оцінка конкурентоздатності продукції (наприклад, фруктів) вказує на те, що є 

можливості і шляхи покращення його певних якісних показників, хоча вони і 

мають високий рівень конкурентної реалізації і ринкову стабільність (табл.1). 

Таблиця 1 – Шляхи покращення конкурентоздатних показників 

продукції ПрАТ «САД УКРАЇНИ» (яблука «Ред Чіф», кг) 

Показники, які 

необхідно підвищити 

Реальні 

показ-

ники, 
Bj (%) 

Шляхи покращення окремих показників Очікувані 

показники, 

Bj (%) 

Смакові якості 83 Покращення за рахунок поливу 91 

Корисність 91 Х 91 

Строки придатності 79 Приведення у відповідність строків 
придатності шляхом Застосування 

новітніх технологічних процесів 

обробки і пакування 

82 

Пакування 93 Х 97 

Фінансові Х Х Х 

Вартість 79 Х 79 

Видатки на перевезення 106 Мінімізація курсування 

напівпорожнього і порожнього 
транспорту, удосконалення шляхів руху 

99 

Видатки на обов’язкові 
види страхування 

63 Х 61 

Податкові відрахування 90 Х 90 

 

Головне завдання ринкової стратегії реалізації продукції – розширення 

асортименту продукції. Перелік товарної продукції ПрАТ «САД УКРАЇНИ» 

складається з таких товарів, в складі яких є зерняткові та кісточкові фрукти. 

Саме цей склад формує діапазон асортименту, який вирощує ПрАТ «САД 

УКРАЇНИ». Такий перелік буде обмеженим тоді, коли прибуток зростає за 

рахунок нових товарів; асортимент вважається широким, коли зростання 

прибутку забезпечується шляхом виокремлення з нього ряду продуктів [1]. 

Зазвичай, управлінці, які прагнуть досягти високих прибутків, виявляють 

бажання укласти найбільш рентабельний перелік такої продукції, яка 

приноситиме стабільний дохід. 
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Індивідуальна програма покращення якісних показників продукції ПрАТ 

«САД УКРАЇНИ» дала можливість окреслити реальні шляхи впливу на його 

конкурентоздатність з 1,03 до 1,10, тобто на 7% (табл.2). 

Таблиця 2 – Індивідуальна програма розвитку ПрАТ «САД УКРАЇНИ» 

Назва 
продукту 

Період ЖЦТ Призначення товару Питома вага 
товару в 

загальних 

обсягах 
реалізації 

Фрукти 

зерняткові: 

яблуко 

Стадія 

зрілості 

Провідний продукт ПрАТ «САД 

УКРАЇНИ». 

Формує стабільність прибутку 
підприємства 

65% 

Фрукти 

зерняткові: 
груша 

Стадія 

зрілості 

Підтримка стратегічного продукту, 

сприяє розбудові виробничих 
можливостей і максимального їх 

використання 

15% 

Фрукти 

кісточкові: 
слива 

Стадія 

зростання 

Оновлення продукції підприємства, 

яка є більш затребуваною на 
споживчому ринку. 

Дасть можливість розвитку 

підприємства з новим видами 
продукції 

5 % 

Фрукти 

зерняткові: 
айва 

Опанування 

нових ринків 

Залучення покупців, розширення 

асортименту. 

5% 

Фрукти 

кісточкові: 
абрикоса, 

персик 

Зрілість 

товару 

Забезпечення стабільного 

функціонування ПрАТ «САД 
УКРАЇНИ», залежно від сезонних 

змін, мінімізація економічних збитків 

15% 

Всього 100% 

 

Аналізуючи перелік продукції, яку випускає ПрАТ «САД УКРАЇНИ», та 

беручи до уваги ситуацію, яка складається на ринку, пропонується 

передбачати заходи щодо збалансованості різних груп продукції по 

відношенню до сумарних обсягів їх збуту. 

Політика поведінки виробників на місцевому ринку 

сільськогосподарських товарів при значній конкуренції забезпечує 

розв’язання трьох груп проблем, які є вирішальними в період зміцнення 

конкуренції на ринку обласного значення [3]. 

В першу чергу, необхідно з’ясувати та узагальнити ті чинники, які 

негативно впливають на співпрацю між ПрАТ «САД УКРАЇНИ», яке 



407 
 

постачає сировину (фрукти), і переробними виробництвами. Серед причин 

непорозуміння можна визначити наступні: низька відпускна ціна, яка не 

сприяє збільшенню виробничих потужностей; несвоєчасність розрахунків за 

отримання сировини для переробки; переробні підприємства не прив’язані 

територіально до виробника сировини і знаходяться на великих відстанях; 

залежність цінової політики від сезону, що не стимулює підприємства з 

виробництва сировини у збільшенні обсягів виробленої продукції; 

недосконалість розроблених логістичних планів реалізації тощо. 

Друга група охоплює проблеми, що пов’язані із з’ясуванням 

характерних рис зовнішньої і внутрішньої політики маркетингу [4], яка 

запроваджена на ПрАТ «САД УКРАЇНИ»; дослідженню її адаптованості до 

ринку; аналізу складових стратегій ПрАТ «САД УКРАЇНИ» щодо зміцнення 

конкурентоздатності на регіональному ринку сільськогосподарської 

продукції. 

Застосовуючи свої переваги, ПрАТ «САД УКРАЇНИ» може вирішувати 

більш глобальні питання, зокрема: зміцнювати свої позиції на ринку, 

збільшуючи товарообіг; зайняти ведучі позиції щодо якості продукції; 

силами підприємства здійснювати моніторинг запитів споживача на 

асортимент виробленого продукту; створити умови для диверсифікації 

роботи підприємства; ввести швидкозмінну цінову політику, за рахунок чого 

зростити запити на товар; запрошувати на роботу висококваліфікованих 

професіоналів; приваблюючи більшу кількість покупців, зміцнювати ресурси 

виробництва. 

Третя група проблем окреслює потребу створення результативної 

програми реалізації продукції, яка дасть можливість зміцнити економічну 

стабільність і збільшити прибутки ПрАТ «САД УКРАЇНИ». 

Окреслені недоліки з питання збуту агропродовольчої продукції дають 

підстави пропонувати ПрАТ «САД УКРАЇНИ» впроваджувати програму 

посиленого маркетингу, яка передбачає наступне: моніторинг напрямів 

розвитку місцевого ринку; з’ясування цільового кола споживачів товару; 
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дослідження можливостей збільшення кількості потенційних споживачів; 

інтенсифікація впровадження стратегії формування попиту та стимулювання 

збуту. 

Вмотивована реалізація заснована на обмежених за термінами 

програмах стимулювання, які прогнозовано збільшать обсяги продажів 

продукції. Щодо реклами, то вона не зацікавлює споживача і часто можна 

спостерігати зворотну реакцію, це є наслідком непродуманої рекламної 

політики, при якій продукцію просто нав’язують покупцю, через що останній 

або не звертає на неї увагу, або купує не регулярно [5]. 

Отже, розглянувши питання формування комплексу маркетингу 

підприємства було зроблено наступний висновок про те, що поруч із змінами 

рекламної стратегії, потрібно зміцнити імідж ПрАТ «САД УКРАЇНИ» 

шляхом активізації участі в форумах, виставках, ярмарках, розпродажах 

тощо. Такі кроки в результаті приведуть до таких наслідків як: скрита 

реклама продукції, отримання виставково-інформаційного сервісу для ПрАТ 

«САД УКРАЇНИ»; надання інформації можливим покупцям щодо нового 

асортименту продукції, можливість купувати нові види продукції. 
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У статті піднімається актуальність категорії операційної ефективності 

підприємства. Розглянуто сутність економічної категорії «операційна 

ефективність» конкурентних переваг підприємства. Проведено критичний 

аналіз та порівняння категорій «операційна ефективність» та 

«ефективність операційної діяльності». Запропоновано нове розуміння 

категорії «операційна ефективність» за допомогою системного підходу.  

Ключові слова: операція, ефективність, ефективність операційної 

діяльності, операційна діяльність, операційна ефективність. 

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку економіки України 

обумовлює високі вимоги до оцінки ефективності діяльності суб’єктів 

господарювання в цілому та в розрізі структурних підрозділів. Адже всі 

поточні операції та події в діяльності підприємств вимірюються, фіксуються, 

перетворюються в певні показники, які з часом стають основою для 

прийняття управлінських рішень, а отже, «фундаментом» майбутнього. 

Проблемним питання залишається необхідність вибору із множини тих 

показників, які дійсно здатні сприяти (а не заважати) ефективному 

управлінню. 

Конкурентоспроможність продукції формується в результаті ефективної 

господарської діяльності, котра значною мірою залежить від витрат на 

здійснення великої сукупності операції в системі конкурентних переваг на 

підприємстві. Варто зазначити, що операційна ефективність відноситься до 
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одного з кардинальних напрямків стратегічного розвитку організацій. Проте 

в фахових виданнях немає однозначного визначення поняття операційна 

ефективність, саме тому не використовується системний підхід для 

вирішення проблем підвищення операційної ефективності, як важливого 

результуючого показника в системі конкурентних переваг на підприємстві. 

Важливість цієї проблеми зумовлює актуальність її дослідження. 

Аналіз останніх досліджень. Тему конкурентних переваг протягом 

багатьох десятиліть досліджувало чимало вчених. Це такі як Т.Б, Харченко, 

В. Шкардун, Г.Р. Чупик, І. Коломоєць, А.В. Войчак, Р.В. Камишніков та інші. 

У кожного з них була своя особиста думка з приводу визначення сутності 

самої конкуренції, її взаємозв’язку з іншими економічними категоріями, її 

впливу на діяльність підприємства, і, врешті-решт, самого поняття 

«конкурентна перевага». 

Виклад основного матеріалу дослідження. Конкурентна перевага може 

бути зовнішньою і внутрішньою. Зовнішня базується на спроможності 

підприємства створити більш значимі цінності для споживачів його 

продукції, що створює можливості більш повного задоволення їхніх потреб, 

зменшення витрат чи підвищення ефективності їхньої діяльності. Внутрішня 

– це характеристика внутрішніх аспектів діяльності підприємства (рівень 

затрат, продуктивність праці, організація процесів, система менеджменту 

тощо), які перевищують аналогічні характеристики пріоритетних 

конкурентів. 

Базисом загальної «операційної ефективності» конкурентних переваг 

підприємства є переваги внутрішні, однак це всього потенціал досягнення 

підприємством своїх конкурентних позицій. Зовнішні конкурентні переваги, 

з одного боку, орієнтують підприємство на розвиток та використання тих чи 

інших конкурентних переваг, а з іншого – забезпечують йому конкурентні 

позиції, оскільки орієнтують на цілеспрямоване задоволення потреб 

конкретної групи споживачів. 
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Конкурентні переваги є концентрованим проявом переваги над 

конкурентами в економічній, технічній, організаційній сферах діяльності 

підприємства, які можна виміряти економічними показниками (додатковий 

прибуток, більш висока рентабельність, ринкова частка, обсяг продаж). 

Конкурентна перевага є порівняльною, а отже, відносною, а не 

абсолютною, тому що вона може бути оцінена тільки шляхом порівняння 

характеристик, які впливають на економічну ефективність продаж. У 

маркетингових дослідженнях є спеціальний вид оцінки конкурентних переваг 

товарів, який називають «аналізом пар». Він полягає в тому, що споживачеві 

пропонують одночасно порівняти пари конкуруючих товарів, і він повинен 

зробити вибір, сформулювати переваги. 

Другою характеристикою конкурентної переваги є її схильність 

неоднозначному впливу безлічі різнорідних факторів. Для того, щоб 

домогтися конкурентної переваги, необхідні комплексні зусилля. Іноді і їх 

виявляється недостатньо через дію зовнішніх, неконтрольованих факторів. 

Більше того, ті самі фактори можуть, як підсилювати, так і послаблювати 

конкурентну перевагу. 

Операційна ефективність конкурентних переваг підприємства можуть 

мати різноманітні форми в залежності від специфіки галузі, товару, ринку. 

При визначенні конкурентних переваг важливо орієнтуватися на запити 

споживачів та переконатися в тому, що ці переваги сприймаються ними, як 

такі. Інакше, може виявитися, наприклад, що підприємство вважає себе 

відомим на місцевому ринку і не витрачає засобів на рекламу, а споживачі не 

володіють інформацією про це підприємство. 

Конкурентну перевагу ні в якому разі не можна ототожнювати з 

потенційними можливостями економічного суб’єкту. На відміну від 

можливостей – це факт, що фіксується в результаті реальних й очевидних 

переваг зацікавлених партнерів або споживачів. Можна мати новітні 

технології, кращі ніж у конкурентів, більш кваліфікований персонал і при 

цьому мати гірші економічні показники діяльності. В цьому випадку перші 
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переваги не можна розглядати як конкурентні переваги. Вони є лише 

передумовою для формування в майбутньому переваг над конкурентами. 

Саме тому в практиці бізнесу конкурентні переваги є головною метою й 

результатом господарської діяльності. Досягнення конкурентних переваг 

забезпечується в результаті систематичного моніторингу спрямованості 

впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на конкурентоспроможність 

підприємства 

В умовах ринкової економіки виконуючи функцію перерозподілу 

тимчасово вільних коштів між суб’єктами економічної діяльності банківська 

система відіграє провідну роль в процесах соціально-економічного розвитку 

держави, підвищенні конкурентоспроможності національної економіки та 

зміцнення економічної безпеки України у цілому.  

В свою чергу, прискорення євро інтеграційних процесів в Україні 

спричинило появу якісно нових викликів та загроз вітчизняній економіці у 

цілому та банківській системі зокрема: підвищення рівні відкритості 

української економіки до загальносвітових процесів та явищ обумовили 

зростання залежності національної банківської системи від стабільності 

світових фінансових ринків; лібералізація кордонів вітчизняних фінансових 

ринків спричинила зростання кількості операторів ринку банківських послуг 

з участю іноземного капіталу, що, в свою чергу, обумовило зростання 

масштабів фінансових трансакцій, розвиток фінансових інструментів, 

інфраструктурні перетворення тощо. Усе зазначене спричинило 

трансформацію умов банківської діяльності, посилення конкуренції на ринку 

банківських послуг та появу інноваційних методів конкуренції. 

Виявивши й оцінивши основних конкурентів, компанія має розробити 

конкурентні стратегії, за допомогою яких вона зможе здобути конкурентну 

перевагу, запропонувавши товари вищої споживчої цінності. На підприємстві 

необхідним є формування «стратегічного набору» (система стратегій різного 

типу на певний відрізок часу), що відбиває специфіку функціонування та 
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розвитку суб’єкта, рівень його претендування на місце й роль у зовнішньому 

середовищі.  

Можливо виділити такі групи стратегій: загальні для всієї організації в 

цілому; загальні конкурентні за окремими бізнеснапрямами; 

продуктовотоварні для кожного з напрямів діяльності організації (як з 

виробництва різних видів товарів, так і з надання різних послуг); 

функціональні для кожної з функціональних підсистем підприємства; 

ресурсні для забезпечення досягнення стратегічних орієнтирів загального, 

функціонального та продуктовотоварного типів стратегій.  

Управління конкурентною поведінкою бізнесорганізації базується на 

розробці та ефективній реалізації зваженої, обґрунтованої конкурентної 

стратегії, яка передбачає забезпечення конкурентних переваг на тривалий 

період (5—10 років). 

Для ефективного прояву конкуренції необхідне відповідне середовище, 

що передбачає вільне входження на ринок і вихід з нього господарюючих 

суб’єктів, свободу підприємництва й ціноутворення, доступ до ресурсів. 

Умови й фактори, що визначають характер ведення конкурентної боротьби, 

варто виділяти в окремий елемент зовнішнього середовища підприємства. 

Під конкурентним середовищем слід розуміти сукупність ринкових умов і 

факторів, що визначають функціонування й відносини в процесі конкуренції 

підприємств, які виробляють однорідну продукцію, використовують 

однотипну сировину та матеріали, а також мають один сегмент споживачів. 

Типове конкурентне середовище складається з таких структурних 

елементів: конкурентне середовище на ринку засобів сільськогосподарського 

виробництва та виробничих ресурсів; конкурентне середовище на ринку 

готової продукції й послуг; конкурентне середовище на ринку праці; 

конкурентне середовище на ринку інформаційно-консультаційних послуг; 

конкурентне середовище на фінансово-кредитному ринку. Будь-яка система 

існує в середовищі, що її оточує, і справляє на неї прямий і непрямий вплив. 

Реально не існує систем, абсолютно відокремлених від навколишнього 
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середовища, яке впливає за допомогою факторів, що порізному діють на 

внутрішній стан системи. Для оцінювання факторів, що впливають на 

конкурентоспроможність садівницького підприємства, і конкурентного 

середовища галузі прийнято використовувати ситуаційний підхід. 

Висновки. Ринкові умови функціонування та економічного розвитку 

вітчизняних підприємств характеризуються підвищенням рівня конкуренції, 

що зумовлює пошук унікальних ресурсів і нових інноваційних підходів до 

управління. Доведено, що реалізація стратегічних намірів і створення нових 

конкурентних переваг безпосередньо пов’язані з ефективним використанням 

сукупності усіх наявних ресурсів. Тому, формування та ефективне 

використання ресурсного портфеля на підприємстві є дуже важливим 

аспектом стратегічного розвитку суб’єктів господарювання. Завдяки чітко 

налагодженому механізму його функціонування є можливість забезпечення 

постійного вдосконалення та відновлення ресурсних елементів. 
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особливостей навколишнього середовища функціонування організації. 

Здійснено аналіз впливу стратегій на ефективність діяльності 

підприємства. 

 Ключові слова: стратегія, тактичне управління, організація, розвиток, 

стратегічний план, місія, концепція, конкурентні переваги. 

Постановка проблеми.  Сучасний етап розвитку економіки вимагає від 

підприємств підвищення ефективності виробництва, 

конкурентоспроможності продукції і послуг на основі впровадження 

досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання 

та управління виробництвом, ініціативи і виконавчої дисципліни на кожному 

робочому місці, під час кожної функціональної операції.  У сучасних умовах 

господарювання підприємства знаходяться в постійному пошуку дієвих 

механізмів забезпечення конкурентоспроможності за рахунок ефективного 

використання внутрішніх чинників і, зокрема, ресурсного потенціалу 

підприємства. Механізми раціонального використання ресурсної бази 

використовуються опираючись на методику тактичного управління 

ресурсами. Розробка стратегії розвитку будь-якого господарюючого суб'єкта 

є невід'ємною умовою його успішного функціонування на внутрішньому і 

зовнішньому ринках. Питання обґрунтування стратегічних напрямів 

розвитку актуальне як для фірм, що лише виходять на ринок, так і для тих 

компаній, що займають значний сегмент ринку.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Особливостям тактичного 

управління ресурсами підприємства в сучасних умовах господарювання 

присвячені роботи вітчизняних та зарубіжних учених. Серед них: В. В. 

Бузирєв, Г. О. Коваленко , В. В. Красношапка , Н. С. Краснокутська, О. О. 

Марчук-Львівська, Я. Л. Миколайчик, І. Д. Падерін , Л. М. Польова, С. В. 

Шапошнікова.  Сутність поняття стратегії, їх класифікація та особливості 

формування для досягнення кінцевої мети діяльності підприємства 

розглянута в працях таких учених, як: І. Ансофф, В.А .Белошапка, К. Боумэн, 

В.А. Василенко, А. Демб, Г.В. Загорій, Ф.Ф. Нойбауер, Ф.Ф. Нойбауер 

Г.І.Ткаченко, та інші. На сьогодні важливо визначити необхідність розробки 

стратегії діяльності підприємства з метою забезпечення його ефективного 

функціонування. 

Мета статті.  Метою статті є обгрунтвування ролі стратегії підприємства 

та її вплив на кінцеві результати діяльності організації в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження.   Вибір стратегічного вектора 

господарювання є одним із найважливіших завдань, які стоять на сьогодні 

перед керівником підприємства. Система управління підприємством повинна 

забезпечувати вибір та оптимізацію шляхів досягнення поставленої 

стратегічної мети шляхом ефективного використання ресурсів підприємства. 

Використовувати методи стратегічного управління означає запроваджувати 

систему перспективного планування з урахуванням впливу зовнішнього 

середовища та використанням механізмів внутрішньої адаптації до цих змін 

для забезпечення ефективного функціонування підприємства. 

Причину існування різних визначень можна пояснити грецьким 

походженням терміну стратегія: «strategia» — мистецтво ведення війни. 

Спочатку воно мало військове значення й означало «мистецтво генерала» 

знаходити правильні шляхи до досягнення перемоги [1]. Запозичення 

категорії «стратегія» з військового лексикону пояснюється тим, що 

підприємства в розвинених країнах опинилися в умовах, близьких до 

«воєнних дій» наприкінці 50-х років, пов’язаних із насиченням ринку, 
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зростанням конкуренції, коли, щоб вижити треба було боротися. «Воєнні дії» 

потребували теоретичного забезпечення. Відтоді теорія та практика 

управління просунулися далеко вперед [2]. 

У залежності від масштабу та часу реалізації функцій управління 

поділяється на стратегічне, тактичне та оперативне. Планування, що виступає 

центральною стадією управлінського циклу, передбачає розробку цілей і 

задач управління виробництвом, конкретизує шляхи реалізації планів для 

досягнення сформульованих цілей. При цьому, стратегічне планування 

дозволяє адаптувати систему орієнтирів розвитку підприємства до обставин 

діяльності з метою створення потенціалу виживання за невизначених 

перспектив зміни зовнішнього середовища. Управління на основі стратегій 

передбачає розробку підпорядкованої системи короткострокових цілей, на їх 

основі – середньострокових, що носять назву тактичних, а також поточних 

планів виробничої діяльності, що називаються оперативними. Підсумком 

тактичного планування є розробка комплексної програми виробничої, 

господарської та соціальної діяльності підприємства протягом відповідного 

періоду.  

Деякі дослідники вказують, що на стратегічне управління також 

впливають інтереси працівників, оскільки вони є невід’ємною складовою 

підприємства. Зокрема, Падерін І. Д.  розуміє стратегічне управління як 

програмний спосіб мислення й управління, що забезпечує узгодження мети, 

можливостей організації й інтересів працівників [3]. Представником 

поєднання двох попередніх підходів є Краснокутська Н. С., яка  наводить 

декілька трактувань поняття «стратегічне управління»: 

 – багатоплановий, формально-поведінковий управлінський процес, який 

допомагає формулювати та виконувати ефективні стратегії щодо досягнення 

встановленої мети, що сприяє балансуванню відносин між організацією, 

враховуючи її окремі частини, та зовнішнім середовищем; 

– система форм, методів, моделей і прийомів, які застосовуються в 

організації для визначення та реалізації мети і стратегій, що 
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використовуються для забезпечення адаптації підприємства до змін 

зовнішнього середовища;  

– реалізація концепції, в якій поєднуються цільовий та інтегральний 

підходи до діяльності підприємства, що дає можливість встановлювати цілі 

розвитку, порівнювати їх з наявними можливостями (потенціалом) 

підприємства та приводити у відповідність за рахунок розробки та реалізації 

системи стратегії [2].  

Таким чином, стратегічне управління є багатогранним процесом, 

оскільки містить розробку певних форм, методів, моделей та прийомів для 

визначення цілей, що мають збалансовувати відносини між підприємством та 

зовнішнім середовищем.  

Стратегічне та тактичне управління ресурсами підприємства є формою 

реалізації його стратегії і формується відповідно до визначених стратегічних 

цілей підприємства. Стратегічне управління ресурсами полягає у 

прогнозуванні напрямів діяльності та моделюванні параметрів розвитку 

підприємства на перспективу з урахуванням змін факторів зовнішнього 

середовища та кон’юнктури ринку.  

Кирилов О. Д.  наголошує, що оперативно-тактичне управління 

ресурсами охоплює планування та раціональне використання ресурсів в 

короткостроковому періоді за рахунок ощадливих джерел енергії, методів 

безвідходного та ощадливого виробництва в поточній діяльності, 

розробленні комплексу тактичних дій. Розроблення комплексу тактичних дій 

полягає у комплексній та системній оцінці, організації та управлінні бізнесом 

для реалізації затвердженої стратегії розвитку підприємства, задоволенні 

вимог інвесторів, акціонерів та кредиторів. Тактичні дії дозволяють 

задовольняти кінцевого споживача за рахунок відповідно затребуваної ним 

кількості, якості, споживчих характеристик та ціни товару. Це відбувається за 

умов зростання бізнесу (створення та консолідація інноваційних, 

інформаційних, організаційних, управлінських та інвестиційних ресурсів) [1]. 
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Стратегію можна визначити як шаблон логічної, послідовної поведінки, 

яка складається на підприємстві свідомо чи стихійно. У такому контексті 

стратегія є головною складовою самовизначення організації., тісно пов’язана 

з характеристиками та особливостями організаційної культури, дає змогу 

формулювати соціальні стратегії загалом і елементи соціальних напрямків у 

стратегіях іншого типу. 

 

Рисунок 1.  Схема комплексу тактичних дій, спрямованих на управління 

ресурсами підприємства. 

Ґрунтуючись на уніфікованої точці зору, стратегія стає 

фундаментальною основою, за допомогою якої організація може відстояти 

свою життєздатність. Сутність стратегії, таким чином, зводиться до 

цілеспрямованого управління, що дозволяє досягти конкурентної переваги в 

кожному виді бізнесу, в якому задіяна фірма. Нарешті, визнання того, 

реципієнтами фірми є її власники.  
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Між завданнями тактичного управління ресурсами відбувається 

розподіл рішень та можливих дій між центрами впливу. Кожен з центрів 

впливу має здійснювати координацію зусиль з іншими підрозділами 

підприємства [3]. 

Така координація призводить до розподілу ресурсів між бізнес-

процесами та центрами впливу, а це, в свою чергу, веде до збалансованої 

діяльності підприємства. Передування прийнятим рішенням цих центрів 

забезпечення необхідних та достатніх ресурсів для їх прийняття створює 

сукупність чинників, які впливають на оптимізацію витрат ресурсів та 

зростання капіталу. Реалізація головної мети діяльності підприємства за 

допомогою цих інструментів повинна відбуватись за рахунок сприйняття 

поточних та майбутніх змін у виробничому процесі. 

Висновки.  Таким чином досягнення стратегічних цілей в перспективі 

вже сьогодні вимагає виявлення стратегічних можливостей та ресурсів, які 

здатні забезпечити конкурентоспроможність підприємства. Управління 

тактичними ресурсами підприємства визначає необхідність впровадження 

стратегії за допомогою бізнес-процесів та центрів впливу.  
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МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА 

Маркетинговий аудит є ефективним інструментом котрий являє собою 

всебічну, систематичну, незалежну і періодичну оцінку маркетингової 

активності компанії. Задля використання способів і засобів, що дають змогу 

досягти певних цілей і підвищити ефективність маркетингу. В даній роботі 

обґрунтовується доцільність застосування маркетингового аудиту та для 

поліпшення та підвищення маркетингу організації. 

Ключові слова: маркетинговий аудит, самоаудит, зовнішній аудит, 

системні та функціональні помилки. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Безліч підприємств постійно стикаються з 

проблемою низької ефективності системи маркетингу. Причин цьому безліч: 

нестача знань, погана організація маркетингових бізнес – процесів і, 

звичайно, недолік фінансових ресурсів на реалізацію маркетингових заходів. 

При явному недоліку кваліфікованого персоналу, неможливість залучати 

цінні інформаційні джерела актуальним стає питання концентрації зусиль 

відділів маркетингу на найбільш перспективних напрямках. 

У сфері маркетингу завдання, стратегії і програми швидко застарівають, 

тому виникає необхідність постійного коригування підприємством розуміння 

свого місця на ринку. Незважаючи на наявність декількох типів аудиту своєї 

діяльності: фінансового, управлінського та маркетингового, підприємство як 

і раніше вкрай рідко використовує можливість проводити аудит системи 

маркетингу, хоча саме він є найбільш показовим і результативним способом 

оцінки ефективності маркетингової діяльності кампанії. 
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Проблема дослідження аудиту маркетингової діяльності досліджувалась 

достатньо давно. Серед дослідників найбільший внесок у розвиток обраної 

тематики зробили такі вчені й фахівці: Ф. Котлер, М.Т. Білуха, Ф.Ф. 

Бутинець, Я.А. Гончарук, C. Гаркавенко, В. В. Бабич, Л. В. Балабанова, Є. В. 

Мних, К. О. Назарова, В. С. Рудницький та ін. 

Метою дослідження є розкриття сутності та ролі маркетингового аудиту 

як засобу підвищення ефективності маркетингу підприємства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Найбільш результативний 

спосіб оцінки ефективності маркетингової діяльності – проведення 

маркетингового аудиту. Як і сам маркетинг, маркетинговий аудит – нове для 

України явище, хоча більшість вітчизняних компаній вже давно зіткнулося з 

необхідністю управляти своєю діяльністю, орієнтуючись на потреби клієнтів 

і ситуацію, сформовану на ринку. 

Аудит маркетингу – це повна, постійна, незалежна і періодично 

проводиться перевірка маркетингової середовища, цілей, планів, стратегій і 

окремих форм маркетингової діяльності організації або її структурних 

підрозділів [1, с. 55]. Являє собою один із засобів стратегічного контролю 

маркетингу підприємства. 

Метою аудиту маркетингу є виявлення областей, в яких існують 

проблеми або нові можливості, і формування, надання рекомендацій з 

розробки плану підвищення ефективності маркетингової діяльності. 

На основі отриманих даних аудиту маркетингу коректують загальну 

стратегію маркетингу, що забезпечить організації стабільний прибуток і 

довгострокові перспективи розвитку. Відмінність аудиту маркетингу від 

власне маркетингу полягає в те, що він спрямований на коригування та 

досягнення оптимальних пропорцій різних елементів комплексу маркетингу. 

Але багато фахівців відзначають наявність недоліків даного підходу з 

точки зору практичного застосування. Проблема полягає у відсутності 

достатньо кваліфікованих незалежних аудиторів, в дефіциті інформації, а 

також в негативному ставленні співробітників до проведення внутрішнього 



423 
 

маркетингового аудиту, неможливості з ними контактувати з тих чи інших 

питань. Все це пояснює чому практика маркетингового аудиту не отримала 

широкого застосування [2, с. 102]. 

Крім того, можна виділити ще ряд проблем, з якими стикаються 

компанії, які застосовують цей інструмент: 

- відсутність загальноприйнятих, однакових процедур і алгоритмів 

маркетингового аудиту; 

- дорожнеча даного процесу. 

Найбільш поширена методологія маркетингового аудиту – це 

знаходження відповідей на питання про стан маркетингового середовища, 

завдання, стратегіях і оперативної діяльності. Також основними об'єктами 

вивчення в рамках аудиту є контрольовані чинники маркетингу (маркетинг – 

мікс): товар, ціна, канали розподілу і стимулювання збуту. Так звані «4Р», їх 

кількість може бути і більше (в зарубіжній літературі можна зустріти згадка 

про 13 елементах), але з практичної точки зору слід говорити про ту кількість 

елементів, яке здатні контролювати маркетологи організації [3, с. 17]. 

Аудит маркетингу може бути реалізований шістьма способами: 

- самоаудит, що проводиться співробітниками або керівником служби 

маркетингу; 

- перехресний аудит – підрозділи (найчастіше служби збуту і 

маркетингу) здійснюють взаємну перевірку; 

- аудит, проведений вищесказаними підрозділами або організаціями, 

характерний для великих компаній, холдингів; 

- аудит, проведений спеціальним аудиторським підрозділом компанії, 

особливо характерний для компаній, що мають кілька бізнес – напрямків. До 

складу такого підрозділу часто входять фахівці в області бухгалтерського та 

управлінського аудиту; 

- аудит, який здійснюється спеціально створеною групою (як правило, в 

неї входять представники різних підрозділів, які взаємодіють в рамках 

проектної діяльності тільки в період проведення аудиту); 
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- зовнішній аудит, проведений консалтинговою компанією, яка надає 

послуги в області маркетингового аудиту [4, с. 45]. 

Ефективний маркетинговий аудит повинен задовольняти чотирьом 

критеріям. 

1. Всеосяжність – аудит охоплює всі головні види маркетингової 

діяльності і не обмежується аналізом окремих критичних моментів. 

Незважаючи на те що аудит може бути функціональним, тобто зачіпати 

конкретну функцію маркетингу, рекомендується проводити комплексний 

аудит, оскільки може мати місце дезорієнтація керівництва щодо реальних 

проблем компанії. Наприклад, проблеми зі збутом товару можуть бути не 

наслідком слабкої підготовки співробітників служби продажів або слабкою їх 

мотивації, а наслідком низької якості самого продукту і неефективності 

методів його просування. 

2. Систематичність – аудит маркетингу передбачає впорядковану 

послідовність діагностичних кроків, що охоплюють зовнішню середу 

маркетингу, внутрішні системи маркетингу і його окремі функції. За 

постановкою «діагнозу» слід розробка плану коригувальних дій з 

короткостроковими і довгостроковими пропозиціями щодо поліпшення 

загальної ефективності маркетингової діяльності. 

3. Незалежність – аудит повинен бути об'єктивним і не залежати від 

менеджерів компанії, безпосередньо беруть участь у прийнятті 

маркетингових рішень. З шести способів проведення аудиту лише самоаудит, 

в рамках якого керівник підрозділу використовує спеціальний опитувальний 

лист для оцінки ефективності своєї діяльності, може не відповідати 

критеріям незалежності та об'єктивності, оскільки висока ймовірність того, 

що керівник не побажає «виносити сміття з хати» і постарається просто 

приховати ряд проблем. 

Найкращим чином аудит здійснюють незалежні консультанти, які мають 

великий досвід проведення подібних процедур і можуть цілком присвятити 

себе цій роботі. 
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4. Періодичність – маркетинговий аудит повинен проводитися на 

регулярній основі, а не тільки тоді, коли виникають серйозні проблеми. 

Багато проблем зароджуються в період процвітання компанії, якщо їх не 

діагностувати і не усунути вчасно, то наслідки можуть бути незворотними. 

Не варто чекати зниження показників продажів, втрати клієнтів і виникнення 

інших труднощів. Слід провести аудит якомога раніше і з певною 

періодичністю відслідковувати зміну різних маркетингових показників [5, с. 

89]. 

Значення аудиту полягає в тому, що в будь – якому підприємстві яким 

би ідеальним і досконалим воно не було, все одно є елементи, які мають 

недоліки і вимагають поліпшення. Необхідність термінового втручання 

аудитора може виникати в наступних ситуаціях: 

- в компанії є служба маркетингу, але ніхто не знає, чим вона займається 

і для чого існує; 

- асортимент змінюється стихійно, на складі багато неліквідних запасів, 

а ходового товару не вистачає; 

- інформації про ринок занадто мало або, навпаки, її занадто багато, і 

стає складно її структурувати і правильно використовувати; 

- немає можливості планувати закупівлі та прогнозувати фінансові 

результати; 

- потрібно істотно збільшити обсяг продажів, а цінові війни з 

конкурентами вже не допомагають досягти цієї мети. 

Маркетингового аудиту полягає в пошуку прихованих резервів 

підвищення ефективності системи маркетингу, в тому числі економічної 

ефективності. 

Предметною областю аудіювання є помилки і проблемні зони. Всі 

помилки безпосередньо діляться на 2 категорії: 

- помилки системного характеру; 

- помилки функціонального характеру, допущені при побудові і 

реалізації. 
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Системні помилки пов'язані з неефективністю системи маркетингу. 

Вони більш небезпечні, а причиною їх виникнення є недооцінка ролі даної 

функції в системі підприємства або її неправильна організація [6, с. 25]. Це 

може виражатися в відсутності служби маркетингу, в ненадання необхідного 

бюджету, а також коштів на створення системи маркетингової інформації та 

маркетингових досліджень, в дорученні службі маркетингу невластивих їй 

функцій. 

Функціональні ж помилки переборні, вони виникають при побудові 

типових маркетингових бізнес-процесів в умовах недосконалості або 

відсутності методологічної бази. Сюди можна віднести помилки, які пов'язані 

з розробкою і виведенням на ринок нового продукту. 

Призначенням аудиту є виявлення помилок, які найбільшою мірою 

впливають на ефективність роботи підприємства, і визначення способів їх 

усунення. Інакше кажучи, як впливати на ті чи інші елементи системи 

маркетингу, щоб вирішити виниклі проблеми. Ефект від проведення 

маркетингу полягає в наступному: 

- формування об'єктивного уявлення про систему маркетингу в компанії; 

- виявленні найбільш істотних проблем комерційної діяльності; 

- оптимізації маркетингової діяльності; 

- прийнятті зважених, раціональних, ефективних стратегічних рішень; 

- створенні інструментарію управління маркетингом і оцінки такої 

діяльності; 

- визначенні чітких критеріїв і точок контролю результатів. 

Особливістю маркетингового аудиту є його неоднакова застосовність як 

до діючих підприємства, до існуючих видів бізнесу, так і до нових проектів. 

В цілому ж маркетинговий аудит покликаний продемонструвати 

керівництву підприємства, потенційному інвестору або партнеру наступне: 

- особливості спільної господарської кон'юнктури такі, що у даного 

бізнесу є хороші перспективи; 
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- на ринку є дійсно незадоволена потреба, і порівняльні конкурентні 

переваги продукту компанії найбільшою мірою їй відповідають; 

- чи є у продукту ринковий потенціал; 

- наскільки ефективні засоби просування продукту на ринку, наскільки 

гарні в цьому відношенні оперативні плани компанії; 

- порівняльні конкурентні переваги самого підприємства, чому саме воно 

найкраще впорається з просуванням продукту. 
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КОНЦЕПЦІЯ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ 

МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

В статті проаналізовано основні підходи щодо формування концепції 

логістизації діяльності машинобудівного підприємства, а саме розробки 

проекту логістичного центру. Обґрунтовано доцільність практичного 
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використання логістичного аутсорсингу за допомогою процесного підходу 

та операційного менеджменту. 

Ключові слова: логістичний аутсорсинг, логістичний центр, логістичний 

менеджмент, хмарне сховище, пул контрагентів, конфігурація проекту. 

Управління підприємствами через проекти здійснюється у багатьох 

країнах світу. Це обумовлено тим, що традиційні методи управління не в 

змозі забезпечити відповідний рівень конкурентоспроможності [3]. Серед 

методів його покращення все більшої актуальності набувають інструменти 

логістичного аутсорсингу.  

Проведений аналіз публікацій з даної теми свідчить про те, що і 

вітчизняні і іноземні науковці значну увагу приділяли теоретичним основам 

проектного управління, застосування логістичних концепцій в управлінні 

підприємством. Зокрема, значну увагу дослідженням проектам логістизації та 

методології створення логістичного центру приділили Альбекова А.,  

Анікіна Б., Бакута А.В., Івко А.В., Ткаченко А.М., Тріфонов І.В.,  

Федусенко А.О. та ін. 

Проте, незважаючи на значні здобутки зазначених науковців 

недостатньо розробленими залишаються теоретико-прикладні основи 

практичного застосування даних підходів на машинобудівних підприємствах. 

Мета даної статті полягає в узагальненні принципів та підходів щодо 

формування концептуальної моделі логістичного центру машинобудівного 

підприємства. 

Підвищення ролі логістичного управління в сучасних умовах набуває 

все більшої актуальності та є закономірним явищем, якщо розглядати його з 

урахуванням стратегічних пріоритетів економічного розвитку України. 

Одним із напрямів удосконалення системи логістики підприємства є 

управління проектами та створення логістичного центру. 

Управління проектами – це область знань із планування, організації та 

управління ресурсами з метою успішної реалізації цілей та завершення 

завдань проекту [3]. 
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Діяльність щодо створення логістичного центру для машинобудівного 

підприємства відрізняється за характеристиками від операційної діяльності – 

однократністю такої діяльності на відміну від операційної; паралельністю з 

операційною діяльністю, яка, в свою чергу, має реалізовуватися як звичайно; 

управлінням, яке має враховувати особливості такого паралельного 

(матричного) управління. Отже, така діяльність має ознаки проектної, і до її 

реалізації доцільно застосувати методологію управління проектами і 

програмами [1]. Таким чином, сформулюємо проект створення логістичного 

центру в машинобудівному підприємстві і застосуємо до нього моделі і 

методи проектного менеджменту. 

Розглядаючи окремий проект створення логістичного центру для 

машинобудівного підприємства, виділимо основні загальні риси таких 

проектів, що притаманні майже усім таким проектам [2]:  

 абсолютна унікальність умов впровадження і відносна унікальність 

створюваної структури таких центрів;  

 обмеженість у часі, вимога до мінімізації якого обумовлена 

необхідністю якнайшвидше укріплювати конкурентні позиції компанії;  

 розподіленість у просторі об’єктів логістичного центру;  

 необхідність створення резервних об’єктів логістичного центру для 

забезпечення безперервності постачання будівельних майданчиків;  

 необхідність підготовки в межах проекту оптимізаційних алгоритмів 

для роботи логістичного центру [5].  

Конфігурація проекту логістичного центру містить наступні елементи і 

зв’язки між ними: віртуальний офіс управління проектом, створюваний в 

проекті 67 віртуальний офіс логістичного центру, пул контрагентів (що 

надають послуги оренди складських потужностей, постачальників  

матеріалів, постачальників техніки, транспортних компаній), хмарне сховище 

інформації проекту, що відображено в концептуальній моделі (рис. 2.1).  
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Рисунок 1 – Концептуальна модель проекту системи логістичного центу 

машинобудівного підприємства 

Суцільними лініями зв’язку на рис. 1 позначаються управлінські 

взаємодії, пунктирними – інформаційні зв’язки. Виходячи з конфігурації 

проекту, визначимо продукт проекту логістичного центру (конфігурацію 

продукту проекту), основні елементи якого будуть включати наступні 

сутності: 

- персонал логістичного центру; 

- бізнес-процеси центру; 

- ІТ інструменти комунікації персоналу центру, що мають хмарну 

реалізацію, і можуть бути представлені окремими програмними продуктами 

або єдиною ERP-системою; 

- розроблені логістичні ланцюжки для існуючих і перспективних 

будівельних об’єктів компанії; 

- моделі логістичної оптимізації для застосування при роботі центру; 

- пул контрагентів та стратегія розвитку центру на 5 років [6].  
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Елементи конфігурації продукту проекту логістичного центру коротко 

охарактеризовані в табл.1.  

Таблиця 1 – Складові конфігурації проекту логістичного центру 

машинобудівного підприємства 

№ Елемент конфігурації Характеристика 

1 Персонал центру (віртуальна команда) Від 2 до 10 осіб в залежності від компанії 

2 Бізнес-процеси центру Оціночно 15-20 процесів (основних і 

допоміжних) 

3 Хмарні ІТ-інструменти комунікації 

персоналу 

ІТ документообігу, ІТ фінансова, ІТ 

логістики тощо. 

4 Розроблені логістичні ланцюжки  2-3 ланцюжки на кожний будівельний 

об’єкт компанії 

 Моделі логістичної оптимізації Декілька моделей теорії оптимізації 

(транспортна задача, теорія черг тощо) 

 Пул складських потужностей  Договір про наміри з кожним елементом 

пулу 

 Пул постачальників будівельних 

матеріалів  

Договір про наміри з кожним елементом 

пулу 

 Пул постачальників будівельної техніки Договір про наміри з кожним елементом 

пулу 

 Пул транспортних компаній Договір про наміри з кожним елементом 

пулу 

 Стратегія розвитку центру на 5 років Розроблені KPI та інструменти їх 

досягнення 

 

Сучасний стан розвитку управлінських технологій для забезпечення 

вирішення задачі підтримки і розвитку конкурентоздатності компаній 

пропонує цілу низку прогресивних моделей, принципів і методів управління.  

Один з таких принципів – принцип віртуальності, що втілюється в 

організації управління не на постійній основі і не прив’язано до фізичного 

розташування суб’єктів і об’єктів управління. До проекту логістичного 

центру доцільно застосувати принцип віртуальності до декількох аспектів:  

1. Віртуальність команди управління проектом - відсутність фізичного 

офісу управління проектом та перенесення його у віртуальний простір. 
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Тематика віртуальних офісів піднімається в сучасній науковій літературі [2] і 

є актуальною для застосування на підприємствах, зокрема в будівельних 

компаніях. Команда управління проектами в такому випадку здійснює 

взаємодію через глобальну мережу Інтернет за допомогою спеціальних 

технологій взаємодії, останнім часом серед них переважає хмарна технологія.  

У якості програмного засобу управління проектами в такому разі можна 

застосовувати програми календарно-сітьового планування компанії Oracle, 

рішення Project Online компанії Microsoft та інші [5]. 

Щодо підходу до управління у даному випадку можна звернути увагу на 

фреймворк Scrum, який традиційно використовується в ІТ-проектах, але 

останнім часом набуває поширення і в інших сферах. Одна з особливостей 

цього фрейворку – щоденні 15-хвилинні scrum-мітинги для постановки задач 

на поточний день [6].  

Ще один корисний інструмент Scrum – розбиття усього переліку задач 

проекту на окремі невеликі частини, які можна реалізовувати протягом 2-4 

тижнів (так званого «спринту»), після чого відбувається оцінка виконання і 

постановка задач (створення «беклогу») наступного спринту. Важливо, що 

після завершення кожного «спринту» відбувається взаємодія команди 

управління проекту із замовником. В межах проекту СЛБК усі взаємодії, 

зокрема і з замовником, пропонується проводити у віртуальному просторі – з 

використанням сучасних методів та інструментів онлайн-комунікації [5].  

Кількість учасників команди проекту логістичного центру у такому 

випадку має коливатися у межах від 3 до 8 фахівців, але відповідне питання 

вимагає подальшого дослідження, розробки бізнес-процесів віртуального 

офісу управління проектами і на їх основі – відповідних рольових інструкцій. 

Єдиним «не віртуальним» учасником команди управління проектами може 

бути проектний менеджер – керівник проекту. Однак і це питання вимагає 

подальшого опрацювання. Робота віртуальної команди управління проектами 

має бути забезпечена науково-обґрунтованими моделями, методами та 

інструментами, зокрема, моделями команди, моделями рольових інструкцій, 
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методами взаємодії, моделями бізнес-процесів, моделями KPI для 

оцінювання ефективності роботи учасників команди і формування на їх 

основі моделей мотивації, що також буде предметом подальших досліджень. 

2. Віртуальність організаційної структури персоналу логістичного 

центру, що створюється за результатами проекту. Структура персоналу 

створюваного логістичного центру, його бізнес процеси є продуктами 

проекту СЛБК, а отже в проекті мають бути побудовані відповідні моделі. 

Однак особливістю, що закладається на етапі концептуального проектування, 

визначено використання принципу віртуальності – побудови організаційної 

структури центру на технології віртуального офісу. Передбачається, що 

співробітники центру будуть працювати над вирішенням задач логістики 

компанії дистанційно, спілкуючись за допомогою хмарних технологій. Задачі 

персоналу будуть включати як операційні – підтримка працездатності 

логістичних ланцюжків, так і проектні – побудова логістики. А отже така 

діяльність має використовувати інструментарій управління проектами і 

програмами. Моделями і методами для використання персоналом 

логістичного центру, що мають бути розроблені – моделі бізнес-процесів 

центру, методи оптимізації логістичних ланцюжків, моделі проектно-

орієнтованої організаційної структури логістичного центру.  

3. Динамічний набір контрагентів. На відміну від принципу сталості 

контрагентів для постачання пропонується принцип віртуальної сталості – 

сталості у безперервному постачанні, а не у конкретному контрагенті. Такий 

принцип, зокрема, дозволить підприємству позбавитися витрат щодо 

володіння високо коштовними ресурсами – складами, технікою, 

транспортом, віддавши відповідні задачі підрядним організаціям, 

сконцентрувавшись безпосередньо на виробництві, причому перелік таких 

організацій повинен мати змогу постійно змінюватися для забезпечення 

ефективності постачання будівельних об’єктів. Для досягнення цієї мети 

пропонується створити пул усіх типів контрагентів – постачальників 

складських потужностей, матеріалів, техніки, транспортних компаній. 
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Причому робота з постачання відповідних ресурсів на об’єкт не 

закріплюється за одним і тим самим постачальником протягом усього 

будівництва, а поділяється на частини, постачання за якими може 

віддаватися ситуативно одному з клієнтів пулу за розробленими моделями 

оптимізації.  

За сучасних умов, коли вітчизняні машинобудівні підприємства 

знаходяться в кризовому стані, потрібні активні заходи щодо їх оздоровлення 

та пошуку нових шляхів й методів управління їх ринковим розвитком. За 

таких умов першочергового значення набуває потреба в підвищенні 

конкурентоздатності підприємства через формування моделі управління, що 

базуватиметься на принципах логістики та логістичного аутсорсингу. Одним 

із дієвих інструментів є проектне управління та, як варіант, створення 

логістичного центру машинобудівного підприємства. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ ПЛОДІВ КОРІАНДРУ 

У статті розглянуто експорт плодів коріандру з Україні та РФ як світових 

постачальників ефіроолійного коріандру, означено найбільші підприємства - 

експортери плодів коріандру та обсяги постачання на світовий ринок. 

Проаналізовано показники експорту плодів коріандру за останні роки, а 

також проаналізовано зміни у експортних обсягах в зв’язку з втратою 

Україною частини своєї території.  

Ключові слова: коріандр, плоди коріандру, кінза, експорт, світовий ринок 

плодів коріандру. 

 Коріандр посівний (Corіandrum satіvum L.) широко культивується у 

центрально-чорноземній смузі Європейської частини Росії, в Україні й на 

Північному Кавказі. Рослина має до 70 см заввишки; корінь стрижневий; 

стебло пряме, дуже розгалужене, голе, тонкоборозенчасте, порожнє. 

Прикореневі листки – довгочерешкові, трироздільні; нижні стеблові – 

короткочерешкові, перисті або двічіперисті, з яйцеподібно-клиноподібними 

сегментами; середні та верхні – сидячі, з продовгуватими піхвами, двічі- або 

тричіперисторозсічені, з лінійними сегментами. Квітки білі або рожеві, 

зібрані у складний зонтик. Плід коріандру – жовтувато-бурий вислоплідник 
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кулястої форми 2-5 мм у діаметрі, з 10 звивистими і 12 прямими реберцями, 

майже не розпадається на мерикарпії. Цвіте коріандр у червні-липні; плоди 

достигають у липні-серпні.  

Промислова культура коріандру розпочалася з другої половини ХІХ ст. 

Широкі селекційно-насінницькі роботи дозволили підвищити урожайність і 

продуктивність сортів. Кращими сортами коріандру посівного у країнах СНД 

є Алексеевский-247, Луч, Русь, Тминовидный, Троян. 

Плоди коріандру містять ефірну олію – 0,5-1,5%, до складу якої входять 

переважно ліналоол (60-70%), гераніол, нерол, ліналілацетат, геранілацетат, 

цитронелол, терпінеол-4, α-терпінеол, борнеол, мірцен, цис- і транс-оцимен, 

лімонен, β-феландрен, α- і γ-терпінен, α- і β-пінен, сабінен, Δ3-карен, камфен, 

α-туйен, камфора, n-цимен, транс-тридецен-2-аль, дециловий альдегід. 

Якісний склад ефірної олії змінюється залежно від фази розвитку рослини. 

Ефірна олія коріандру є сировиною для виробництва ароматних сполук, які 

широко використовують у парфумерії, а також використовується при 

виробництві харчових продуктів, напоїв, у виробництві елітних сортів 

алкоголю. Плоди коріандру, ефірну олію і ліналоол також використовують у 

консервній, кондитерській і хлібопекарській промисловості. 

Плоди коріандру містять також до 20% жирної олії, яка складається з 

тригліцеридів кислот: олеїнової (85%), лінолевої (10%), ліноленової і 

пальмітинової (5%). Жирну коріандрову олію використовують у 

миловарному, поліграфічному і текстильному виробництві, а також для 

отримання олеїнової кислоти; шрот, що залишається після видалення жирної 

олії, є білковим кормом.  

Молоде свіже листя, стебла і плоди коріандру, які мають сильний 

ароматний запах і гострий смак, під назвою кіндза (або кінза) широко 

вживають у їжу як пряність у Середній Азії та Закавказзі. Вони не лише 

покращують смакові якості їжі, але є джерелами вітаміну С і каротиноїдів. 

Тож двома основними каналами світового використання плодів 

коріандру є використання їх у якості сировини при виробництві ефірної олії 
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плодів коріандру та використання для світового ринку спецій, попит на який 

є традиційно високим з боку азіатських країн (головним споживачем є Індія). 

Слід зазначити, що для виробництва ефірної олії, попит на яку на 

світовому ринку є досить стабільним, майже єдиним джерелом сировини є 

плоди коріандру, що вирощуються та постачаються на експорт з України та 

РФ. У сусідніх з зазначеними країнах також є незначне виробництво плодів 

коріандру (наприклад, у Республіці Молдові та Болгарії), проте наявні об’єми 

є незначними у порівнянні з експортом з України та РФ, та не мають ніякого 

впливу на ситуацію пропозиції сировини та формування ціни. 

Коріандр також вирощують у інших країнах, наприклад, у Індії та 

Марокко, проте вони майже не мають у своєму складі ефірної олії, а отже ця 

товарна маса плодів коріандру постачається лише на світовий ринок спеції – 

він не є пригідним до використання їх у якості сировини для виробництва 

ефірної олії плодів коріандру.   

Ситуація з експортерами плодів коріандру з України та РФ до 2013 року 

були досить різними. Експортерів з РФ було менше, ці підприємства 

спеціалізувались саме на експорті коріандру. Ситуація з наявністю 

українських експортерів, на мій погляд, була та залишилось досить 

хаотичною. Окрім спеціалізованих компаній, експорт коріандру в Україні 

проводило та проводять багато «випадкових» учасників цього ринку. 

У 2018 році з України експортовано 8,185 тонн плодів коріандру 

загальною вартістю 3,835 млн. доларів США. Найбільшими експортерами є 

три компанії: 

ДОРАДА ПП –        840,9 тонн      (15,58% вартості загального експорту); 

НАТУР СВІТ ПП – 628,54 тонн    (11,91% вартості загального експорту); 

СЯЙВО ПВКФ ТОВ – 552,5 тонн (12,62% вартості загального експорту). 

Загалом коріандр у 2018 році з України експортували 63 компанії. 

На рисунку 1 зазначено країни імпорту плодів коріандру з України за 2018р.   
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Рисунок 1 – Імпорт плодів коріандру з України за 2018 рік. 

 У 2017 році з України експортовано 16,036 тонн плодів коріандру 

загальною вартістю 5,812 млн. доларів США. Найбільшими експортерами є 

чотири компанії: 

НАТУР СВІТ ПП – 870,46 тонн    (5,43% вартості загального експорту); 

ДНТ ГРУП ТОВ –   855,81 тонн    (5,34% вартості загального експорту); 

Золота Миля ТД ПП – 810,27 тонн (5,05% вартості загального експорту); 

ЄВРО ГРЕЙНС ТОВ – 808,55 тонн (5,04% вартості загального експорту). 

Загалом коріандр у 2018 році з України експортували 100 компаній. 

На рисунку 2 зазначено країни імпорту плодів коріандру з України за 2017р. 

 

Рисунок 2 – Імпорт плодів коріандру з України за 2017 рік. 

 У 2016 році з України експортовано 16,649 тонн плодів коріандру 

загальною вартістю 7,418 млн. доларів США. Найбільшими експортерами є 

три компанії: 
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АГРОСІНДІКАТ ТОВ – 2.684,62 тонн (12,50% вартості загального експорту); 

ПОЛТАВА-САД ТОВ –    949,76 тонн (5,68% вартості загального експорту); 

ДОРАДА ПП –                   882,30 тонн (9,74% вартості загального експорту). 

Загалом коріандр у 2018 році з України експортували 94 компанії. На 

рисунку 3 зазначено країни імпорту плодів коріандру з України за 2016 р. 

 

Рисунок 3 – Імпорт плодів коріандру з України за 2016 рік. 

У 2018 році з РФ експортовано 38,893 тонн плодів коріандру загальною 

вартістю 16,050 млн. доларів США. Найбільшими експортерами є три 

компанії: 

АГРОХИМИНВЕСТ ООО – 3.866,0 тонн (9,94% вартості загального 

експорту); 

АГРО-ТРЕЙД ООО –  2.168,0 тонн (5,57% вартості загального експорту); 

ГЕНОФОНД ССП ООО –  2.062,8 тонн (5,30% вартості загального експорту). 

Загалом коріандр у 2018 році з РФ експортували 80 компаній. На 

рисунку 4 зазначено країни імпорту плодів коріандру з РФ за 2018 р. 
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Рисунок 4 – Імпорт плодів коріандру з РФ за 2018 рік. 

У 2017 році з РФ експортовано 49,152 тонн плодів коріандру загальною 

вартістю 17,883 млн. доларів США. Найбільшими експортерами є чотири 

компанії:  

КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО ООО – 5.140,7 тонн (10,46% 

вартості загального експорту); 

АГРОСИНДИКАТ ООО – 4.702,5 тонн (9,57% вартості загального експорту); 

АГРОХИМИНВЕСТ ООО – 4.440,2 тонн (9,03% вартості загального 

експорту); 

МОЯ МЕЧТА ООО – 4.429,0 тонн (9,01% вартості загального експорту). 

Загалом коріандр у 2017 році з РФ експортували 80 компаній. На 

рисунку 5 зазначено країни імпорту плодів коріандру з РФ за 2017 р. 

 

Рисунок 5 – Імпорт плодів коріандру з РФ за 2017 рік. 
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У 2016 році з РФ експортовано 56,563 тонн плодів коріандру загальною 

вартістю 27,338 млн. доларів США. Найбільшими експортерами є три 

компанії: 

КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО ООО – 5.966,8 тонн (9,78% вартості 

загального експорту); 

МОЯ МЕЧТА ООО – 5.372,0 тонн (12,44% вартості загального експорту); 

АГРОСИНДИКАТ ООО – 5.062,5 тонн (8,45% вартості загального експорту). 

Загалом коріандр у 2016 році з РФ експортували 86 компаній. На 

рисунку 6 зазначено країни імпорту плодів коріандру з РФ за 2016 р. 

 

Рисунок 6 – Імпорт плодів коріандру з РФ за 2016 рік. 

  В таблиці 1 зазначені експортні показники України та РФ для плодів 

коріандру у натуральному та вартісному еквівалентах за період 2005-2018 рр. 

Таблтця 1 – Експортні показники України та РФ  

Рік Україна РФ 

2005 1.519,9 тонн $492.630,00 914,0 тонн $296.094,00 

2006 3.395,4 тонн $1.533.617,50 1.501,2 тонн $490.479,00 

2007 1.647,9 тонн $1.308.338,00 1.650,6 тонн $1.119.242,00 

2008 1.516,5 тонн $1.556.575,00 779,9 тонн $691.385,00 

2009 3.825,3 тонн $3.027.640,00 1.855,3 тонн $1.290.933,00 

2010 5.385,2 тонн $4.124.520,00 2.888,2 тонн $1.965.003,80 
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2011 10.591,7 тонн $6.771.040,00 691,2 тонн $486.698,00 

2012 13.032,1 тонн $6.884.745,50 746,6 тонн $462.434,00 

2013 7.699,4 тонн $4.534.147,00 5.791,8 тонн $4.234.192,67 

2014 11.329,7 тонн $7.090.888,28 2.240,2 тонн $1.757.280,01 

2015 8.909,9 тонн $5.395.283,79 30.880,7 тонн $20.420.646,28 

2016 16.648,8 тонн $7.417.757,08 56.563,4 тонн $27.337.803,80 

2017 16.035,8 тонн $5.812.438,32 49.151,5 тонн $17.882.617,88 

2018 8.184,3 тонн $3.834.888,79 38.892,5 тонн $16.049.789,72 

Події 2014 року в Україні, що призвели до фактичною втрати Україною 

Автономної Республіки Крим, мали наслідки для цієї галузі. Експорт плодів 

коріандру до 2014 року з РФ виглядає досить мляво у порівнянні з 

показниками експорту з України, що обумовлено певним рівнем споживання 

коріандру всередині РФ та більшим відсотком використання сировини 

російськими виробниками ефірної олії плодів коріандру.  

Після 2014 року, коли світовий попит перевищив пропозицію на ефірну 

олію плодів коріандру протягом року, та наявність значного попиту на плоди 

коріандру внаслідок повені на значній території Індії, натуральні показники 

експорту з РФ значно підросли, у 2,5-3 рази перевищуючи натуральні 

показники експорту України, що свідчить про вагому роль Криму в 

вирощувані плодів коріандру. 

На мій погляд, наведені натуральні показники експорту щодо обох країн 

є вірними. Стосовно вартісних показників, реальні данні щодо ціни та 

вартості експортованих плодів коріандру можуть відрізнятись внаслідок: 

1. Наявністю серед країн-покупців плодів коріандру певної кількості 

бідних країн та країн, що розвиваються. Імпортери цих країн можуть 

використовувати заниження митної вартості товарів для оптимізації 

податкових платежів та сборів при імпорті товарів. 

2. Можливим використанням рядом експортерів занижених експортних 

цін при використанні афілійованих компаній при експорті аби використанні 

двох рахунків для прийому грошових коштів за відвантажений товар, 
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поставляючи товар з країни експорту фактично за собівартістю, та 

залишаючи таким чином прибуток у країні з низьким рівнем оподаткування. 

Зазначений висновок формується у мене за рахунок великої різниці цін 

на експортований коріандр (на товарні партії від 20 тонн): 

У 2018 році експортні ціни на коріандр з України становили 0,13-1,28 

доларів США за 1 кілограм,  експортні ціни на коріандр з РФ становили  

0,10-1,24 доларів США за 1 кілограм. 

У 2017 році експортні ціни на коріандр з України становили 0,09-1,17 

доларів США за 1 кілограм,  експортні ціни на коріандр з РФ становили  

0,08-0,73 доларів США за 1 кілограм. 

У 2016 році експортні ціни на коріандр з України становили 0,09-1,18 

доларів США за 1 кілограм,  експортні ціни на коріандр з РФ становили  

0,12-0,85 доларів США за 1 кілограм. 

Висновок: плоди коріандру є експортною культурою, ціна на них залежить 

від наявної ситуації на світовому ринку (наявних попиту та пропозиції), 

вирощування коріандру є корисним для сів обороту, рішення про його посів 

приймається фермерами та агропідприємствами в залежності від очікування 

майбутньої ціни продажу та наявного портфелю замовлень, або власниками 

ефіроолійних заводів.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

У статті розглянуто  розвиток корпоративної соціальної відповідальності 

та її теоретичні аспекти розвитку соціально орієнтованого управління та 

феномену корпоративної соціальної відповідальності. Описані основні 

перспективи використання корпоративної соціальної відповідальності 

українськими підприємствами. Взято до уваги необхідність впровадження 

корпоративної соціальної відповідальності на практиці. 

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, сталий розвиток, 

індикатори сталого розвитку, розвиток корпоративної соціальної 

відповідальності, соціально відповідальне підприємництво. 

Розвиток підприємств в умовах загострення внутрішньої та зовнішньої 

конкуренції вимагають застосування нових підходів до діалогу з основними 

споживачами компаній та залученню нових. Починаючи  другої половини 

ХХ століття, підприємства відчули залежність впливу зниження репутації на 
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ставлення споживачів та інших стейкхолдерів до компанії, а звідси і 

зниження прибутків. 

Ряд протестів, пов'язаних із порушенням екологічних стандартів і прав 

людини, в яких брали участь найбільші європейські компанії став потужним 

поштовхом до створення концепції відповідального бізнесу, яка пізніше 

сформувалась в концепцію корпоративної соціальної відповідальності (КСВ).  

Офіційно поняття КСВ оформилося на Лісабонському європейському 

саміті в березні 2000 р., основні положення якого пізніше були закріплені в 

документі, опублікованому Європейською комісією у 2001 р ( «Зелена книга 

про КСВ») (Офіційний сайт Європейської комісії Офіційний сайт 

Європейської комісії) [1]. 

КСВ можна визначити як вільний вибір компанії на користь підвищення 

рівня добробуту суспільства за допомогою відповідних підходів до ведення 

бізнесу та надання корпоративних ресурсів. У загальному розумінні 

корпоративна соціальна відповідальність - це усі дії компанії, які позитивно 

впливають на суспільство. Бізнес не може діяти ізольовано від суспільства, 

оскільки він сам є частиною соціуму. Соціальна спрямованість бізнесу буде 

більш ефективною та мати системний характер, якщо соціальна 

відповідальність бізнесу буде включена у стратегію управління 

підприємством. 

        Питанням корпоративної соціальної відповідальності у своїх роботах  

приділяє увагу велика чисельність вчених, в чеслі яких: Г. Боуена, 

К. Девісом, І.Ю. Гришова, А. Керролла, Г. Г. Півняк, та інші. Але, 

незважаючи на зростаючу кількість наукових робіт щодо цієї проблематики, 

деякі питання розвитку корпоративної соціальної відповідальності все ж 

потребують подальшого розгляду. 

        Метою даної статті є дослідження корпоративної соціальної 

відповідальності бізнесу та її подальший розвиток в Україні і в світі. 

       За останні роки в світі набула поширення концепція соціальної 

відповідальності бізнесу, яка представляє собою систему суспільних 
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відносин із зацікавленими групами, 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» [2]. 

        Сучасні підприємці під корпоративною соціальною відповідальністю 

інколи розуміють добродійність, поліпшення податкового середовища, 

соціальні програми тощо. Але соціальна відповідальність не лише сприяє  

покращенню іміджу підприємства, але й забезпечує перевагу на стратегічну 

довгострокову перспективу, вихід на нові ринки та завоювання нових 

клієнтів.  

Слід відмітити, що більшість науковців виділяють різні рівні КСВ 

(Полякова О. М., 2010). Різні вірні соціальної відповідальності 

представляють комбінації вимог до бізнесу і очікувань від нього з боку 

суспільства  і держави.  Так, перший рівень, нижній, базовий, обов’язкова 

складова соціальної відповідальності – це дотримання законів. Якщо 

законодавство не дотримується, то ні про яку соціальну відповідальність 

мови йти не може. Другий і третій рівні відносяться до добровільної 

складової соціальної відповідальності. Ці два ступені розрізняються 

мотивами реалізації соціально відповідальної поведінки. Другий рівень являє 

собою реалізацію соціально відповідальної поведінки заради економічної 

вигоди. Економічною вигодою можуть бути поліпшення іміджу, організації 

для споживачів її продукції і для її працівників, підвищення інвестиційної 

привабливості, створення більш сприятливих умов для існування і розвитку 

компанії з боку влади або суспільства. Третій рівень охоплює ті види 

соціально відповідальної поведінки, що не мають на меті отримання 

економічних вигод. Це більш високий рівень усвідомлення положення і ролі 

організації в суспільстві. Подібні дії можуть приносити економічний 
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прибуток, але це не їхня мета. Другий і третій рівні, в свою чергу, діляться на 

підставі добровільності реалізації очікувань суспільства і прийнятих на себе 

зобов’язань [1].  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Рівні соціальної відповідальності підприємств 

Основні переваги ведення соціальної політики підприємства: 

       1.Покращення  фінансового становища. Одне з останніх досліджень 

з цього приводу, в ході якого порівнювалися компанії, що працюють в 

одному ринковому секторі і мають приблизно однакові розміри, а також 

обсяги діяльності, було проведено в 1997 році Сандрою Ваддок та Семюелем 

Грейвзом. Об’єктами їхнього аналізу стали 22 компанії: 11 – з високими 

показниками соціальної відповідальності і 11 – з низькими. Компанії 

оцінювалися за такими показниками: дохід з інвестицій, дохід від продажу, 

чистий прибуток тощо. Дослідження засвідчило, що впродовж 10 років у 

компаній, які реалізують концепцію соціальної відповідальності, фінансові 

показники були вищими, ніж у соціальне невідповідальних компаній, а саме: 

дохід від інвестованого капіталу більший на 9,8%, дохід з активів - на 3,55%, 

дохід з продажу - на 2,79%, прибуток – на 63,5% [3]. 

        2. Поліпшення іміджу та репутації брендів.  Соціальна 

спрямованість компаній є одним з чинників, який формує її репутацію 

компанії та визначає  її соціальну  цінність для суспільства [6]. 

        3. Підвищення лояльності споживачів. Вдала політика соціальної 

активності істотно впливає на рівень продажу, здійснюваного компанією, та 

лояльність щодо неї споживачів. 
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         В європейських та інших країнах світу опитування показали, що 

значна частина покупців готова навіть змінити торгову марку на таку, яка б 

асоціювалася з благодійними справами: у Великобританії таких споживачів 

виявилося 86%, в Австралії – 73%, у Бельгії – 65%. У 1998 році 28% 

британців бойкотували товари компаній, які проводять безвідповідальну 

політику [4]. 

        4. Підвищення лояльності  персоналу. Особливу роль репутація 

компанії відіграє саме при пошуку й залученні кадрів, працівників вищої та 

середньої ланки, які оцінюють не тільки рівень оплати праці, кар’єрні 

перспективи, але й дбають про власну репутацію та престиж.  

         В 2001 році більше половини випускників Маster оf Вusinees 

Аdministration віддавали перевагу тим компаніям, які відомі своїм 

відповідальним ставленням до суспільства, істотними соціальними 

програмами [2]. 

       5. Зменшення тиску з боку державних органів . Можна 

стверджувати, що ті компанії, які дотримуються відкритості й прозорості у 

своїй діяльності, вкладають ресурси в соціальні програми, мають більш 

стійкі позиції у відносинах з владою [5]. За оцінками експертів, 

запровадження соціальних заходів виявило високий рівень сподівань серед 

респондентів щодо позитивної віддачі від впровадження [3]. 

Компанії, які займаються доброчинною діяльністю, є більш схильними 

до розроблення стратегії КСВ, що охоплює бізнес-процеси всередині 

компанії. З часом програми благочинності переростають у програми КСВ. 

Соціальна відповідальність бізнесу носить багаторівневий характер: 

1. Базовий рівень припускає виконання договірних зобов'язань: 

своєчасна оплата податків, виплата заробітної плати, по можливості -- 

надання нових робочих місць (розширення робочого штату). 

2. Другий рівень припускає забезпечення працівників адекватними 

умовами не тільки роботи, але й життя: підвищення рівня кваліфікації 

працівників, профілактичне лікування, будівництво житла, розвиток 



449 
 

соціальної сфери. Такий тип відповідальності доцільно назвати 

«корпоративною відповідальністю». 

3. Третій, вищий рівень відповідальності передбачає благодійну 

діяльність. 

Виділяють зовнішню та внутрішню корпоративну соціальну 

відповідальність. Види корпоративної соціальної відповідальності подані в 

табл. 1 та розкривають структуру зазначених видів КСВ. 

Таблиця 1. Види корпоративної соціальної відповідальності 

Внутрішня КСВ: Зовнішня КСВ: 

1. Безпека праці 

2. Стабільність заробітної плати 

3. Підтримка соціально значущої 

заробітної плати 

4. Додаткове медичне і соціальне 

страхування співробітників 

5. Розвиток людських ресурсів через 

програми підготовки і підвищення 

кваліфікації персоналу 

6. Надання допомоги працівникам в 

критичних ситуаціях 

 

1. Спонсорство і корпоративна 

добродійність 

2. Сприяння охороні навколишнього 

середовища 

3. Взаємодія з місцевим співтовариством і 

місцевою владою 

4. Готовність брати участь у кризових 

ситуаціях 

5. Відповідальність перед споживачами 

товарів і послуг (випуск якісних товарів 

Н. Я. Яневич розглядає соціальні інвестиції у двох аспектах, а саме:  

1) як соціальну діяльність підприємства, спрямовану на зовнішнє середовище 

з метою створення сприятливого іміджу в очах громадянського суспільства 

та надання соціальних благ працівникам підприємства;  

2) як інвестиції в людський капітал (витрати на освіту, охорону здоров’я, 

виховання гуманітарних складових, посилення мотивації працівників тощо), 

що сприяють підвищенню професійної кваліфікації та покращенню 

продуктивних здібностей людини і, тим самим, збільшують продуктивність 

праці [6]. 
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Діяльність соціально відповідальних компаній повинна розвиватися за 

такими напрямами : 

- дотримання загальноприйнятих вимог ведення бізнесу; 

- надання місцевій молоді і власному трудовому колективу широких 

можливостей для навчання ; 

- підтримка місцевих органів влади у розвитку території, де розміщена 

організація; 

- формування взаємовигідних взаємин з місцевими співтовариствами і 

сприяння їх розвитку, підтримка будь-яких ініціатив в цьому напрямку; 

- виробництво продукції і послуг, якість яких відповідає всім нормам, 

при дотриманні всіх законодавчих вимог ведення господарської діяльності; 

- добросовісна сплата податків; 

- виконання законів міжнародного, державного, регіонального 

законодавств; 

- обов’язкова екологічна діяльність: підтримка і заохочення зусиль, 

пов'язаних з охороною довкілля; 

- реалізація корпоративних програм з охорони здоров’я співробітників; 

- реалізація корпоративних програм моральної мотивації персоналу; 

- реалізація благодійних та спонсорських проектів; 

- сприяння захисту культурної спадщини; 

- участь у формуванні позитивної суспільної думки про бізнес [5]. 

В Україні інститут корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) 

перебуває лише на етапі становлення. Однак, як показує досвід розвинутих 

країн, саме соціальне інвестування сприяє формуванню нових конкурентних 

переваг, зростанню рівня ділової репутації та капіталізації компаній. 

Розвиток корпоративної соціальної відповідальності вітчизняним 

компаніям слід розпочинати із вибору найбільш перспективних форм 

соціального інвестування, які знаходяться в руслі довгострокового інтересу 

компанії. Тобто, КСВ буде інтегрована не лише у систему управління 

компанією, але й у загальну корпоративну бізнес-стратегію, включаючи 
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соціальні, економічні та екологічні цілі. При цьому КСВ не слід 

ототожнювати лише з благодійністю. Навпаки, вона передбачає прояв 

випереджаючих соціальних ініціатив компанії, які проявляються у 

формуванні дієвого партнерства із заінтересованими особами (персонал, 

споживачі, власники, територіальні громади, представники держави тощо). 

Тобто, корпоративна соціальна відповідальність проявляється у впливі 

управлінських рішень та результатів діяльності компанії (продукти, послуги) 

на суспільство і навколишнє середовище[7].  

Основними формами участі бізнесу у вирішенні соціальних проблем 

місцевої громади можуть бути:  

1) Грошові гранти – адресна фінансова допомога, яка виділяється 

компанією на реалізацію соціальних програм у галузі освіти і на проведення 

прикладних досліджень та ін.. 

2) Благодійні пожертвування та спонсорська допомога – адресна 

допомога, яка виділяється компанією для реалізації соціальних програм як в 

грошовій, так і в натуральній формі (продукція, приміщення, транспорт, 

обладнання, призові фонди, оплата рахунків організацій – одержувачів 

допомоги ти ін.). 

3) Соціально значущий маркетинг – адресна фінансова допомога, яка 

полягає в напрямку відрахування відсотка від продажів конкретного товару 

на реалізацію соціальних програм компанії. 

4) Еквівалентне фінансування – адресна фінансова допомога, яка 

полягає в спільному фінансуванні соціальних програм із боку компанії, 

органів державного управління та некомерційного сектора. 

5) Соціальні інвестиції – фінансова допомога, яка виділяється компанією 

на реалізацію довгострокових соціальних програм, спрямованих на зниження 

соціальної напруги і підвищення рівня життя населення. 

6) Делегування співробітників компанії – добровільне залучення 

співробітників компанії в соціальні програми зовнішньої спрямованості через 
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безоплатне надання одержувачам часу, знань, навичок, інформації, контактів 

і зв’язків співробітників. 

7) Соціальний бюджет – фінансові кошти, що виділяються компанією на 

реалізацію власних соціальних програм. 

Таким чином, співробітництво компанії з громадою в рамках реалізації 

КСВ компанії може позитивно впливати як на розвиток компанії, так і на 

розвиток громади. Враховуючи специфіку діяльності компанії та її розміри 

можуть бути застосовані різні форми взаємодії. Однак, які б форми не 

застосовувалися компаніями, важливо слідувати основним семи крокам 

описаним вище. Лише за їх виконання можна розраховувати на ефективну 

співпрацю з громадою.          

Отже, для розвитку корпоративної соціальної відповідальності 

необхідно поєднати всі структурні елементи підприємства: економічні, 

екологічні та соціальні. Постійний пошук і реалізації можливостей 

покращення впливу бізнесу, призводить до збільшення вартості 

нематеріальних активів та бізнесу в цілому.       

Соціальна спрямованість бізнесу буде більш ефективною, якщо 

соціальна відповідальність бізнесу буде включена у стратегію управління 

підприємствами. Все це призведе до поліпшення результатів  – підвищення 

репутації, ріст продажів, покращення фінансових показників, покращення 

продуктивної праці, а отже і підвищення конкурентоспроможності бізнесу. 
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В статті викладені підходи до впровадження сучасних механізмів 

забезпечення гендерної політики на місцевому рівні, які полягають в основу 

діяльності підписанта Європейської хартії рівності жінок і чоловіків. 

Представлено кроки досягнення гендерної рівності й утвердження принципів 

гендерної чутливості в місцевому механізмі забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок і чоловіків. 
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Процеси оновлення форм соціального життя на світовому і 

національному рівнях, радикальні зміни, що відбуваються в сучасному 

політико-правовому становищі жінки, актуалізують сьогодні проблему 
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гендерної рівності, розв’язання якої потребує реалізації гендерної політики, 

спрямованої на формування нового світогляду щодо ролі жінки в суспільстві 

загалом і системі державного управління зокрема. Успішне проведення 

гендерної політики, насамперед у системі державного управління та 

місцевого самоврядування, є одним із факторів реалізації демократичних 

реформ – необхідної умови для входження України як повноправного 

партнера до світового співтовариства. 

З питання розробки та впровадження, механізму та аналізу гендерної 

політики українськими науковцями і практиками підготовлено й 

опубліковано певний обсяг праць, що дає змогу скласти думку про якість 

гендерної політики, механізму та інструментів її впровадження. Такими 

вченими та експертами є М.Білинська, Т.Ганзицька, Л.Гонюкова, 

К.Левченко, Т.Марцинюк, Т.Мельник, О.Суслова, М.Скорик, Г.Фесенко та 

ін.  

Становлення сучасного демократичного суспільства є складним 

трансформаційним процесом, який не може обійтися без гендерних 

перетворень. Якщо Українська держава прагне до демократичного розвитку, 

то уряд, насамперед, має орієнтуватися на світовий досвід та дотримуватися 

міжнародних стандартів. У 2000 р. 189-ма країнами на Саміті тисячоліття 

ООН була прийнята “Декларація Тисячоліття ООН, яка визначила всеосяжні 

рамки цінностей, принципів і ключових чинників за певними мандатами” [3]. 

Тоді забезпечення гендерної рівності було визначено третьою серед усіх 

цілей, зазначених у цій Декларації. На жаль, Україні не вдалося досягти 

збільшення гендерного співвідношення серед депутатів ВРУ та збалансувати 

співвідношення середнього рівня заробітної плати жінок та середнього рівня 

заробітної плати чоловіків. 

У науці державного управління неабияка увага приділена питанням 

гендерної рівності, що мають як теоретичний характер, так і практичну 

спрямованість. Оскільки суспільство складається з жінок і чоловіків, не 

можна досягти сталого розвитку суспільства без реалізації гендерного 
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механізму. Тому для забезпечення розвитку суспільства необхідно, щоб 

гендерний підхід став складовою державних політик/програм [2].  

Рівність жінок і чоловіків є одним з основних прав усіх громадян та 

фундаментальною цінністю демократичної держави. Таке право має бути не 

тільки юридично визнаним, але й ефективно застосовуватись до всіх аспектів 

життя: політичного, економічного, соціального і культурного. 

Допомогти органам місцевого самоврядування досягти рівності у 

громадах покликана Європейська хартія рівності жінок і чоловіків у житті 

місцевих громад. Цю Хартію у 2004 році розробила Рада європейських 

муніципалітетів і регіонів, членом якої є Асоціація міст України з 2002 року. 

Хартія, підтримана Європейською комісією, закликає місцеві та регіональні 

органи самоврядування взяти на себе зобов’язання використовувати існуючі 

повноваження і партнерства для досягнення більшої рівності своїх громадян. 

Підписання Хартії дозволяє органам місцевого самоврядування публічно 

продемонструвати відданість принципам рівності жінок і чоловіків та 

зобов’язання реалізовувати їх на території своєї діяльності. 

Європейську хартію рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад 

прийняли практично усі міста Європи. В Україні цей рух лише починається, 

відповідне рішення схвалили Вінниця (2017 рік), Житомир та Ірпінь 

Київської області (2018 рік). В жовтні 2019 року на черговій 49 сесії VII 

скликання депутати Жмеринської міської ради ухвалили рішення про 

приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті 

територіальної громади міста Жмеринка. 

Розглянемо більш детально переваги, які дає таке приєднання для 

органів місцевого самоврядування.  

Європейська хартія рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад 

адресована місцевим та регіональним органам самоврядування Європи, і 

запрошує їх до її підписання, щоб публічно продемонструвати прийняття 

принципу рівності жінок і чоловіків, та щоб на території їхньої діяльності 

реалізовувалися зобов’язання, які викладені у Хартії. З метою сприяння 
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реалізації таких зобов’язань кожен орган-підписант зобов’язується розробити 

План дій для досягнення рівності, у якому будуть визначені його пріоритети, 

дії та ресурси для їх реалізації. Крім цього, кожен орган-підписант 

зобов’язується залучити до реалізації цієї Хартії і до впровадження 

механізмів для досягнення фактичної рівності усі установи й організації на 

його території. 

Незважаючи на численні випадки формального визнання і прогресу, 

рівності між чоловіками та жінками так і не було досягнуто у повсякденному 

житті. Жінки і чоловіки на практиці не користуються однаковими правами. 

Соціальна, політична, економічна і культурна нерівність зберігається, 

наприклад, в умовах нерівності заробітної плати та відсутності політичного 

представництва. Ці нерівності є результатом соціальних концептів, 

побудованих на численних стереотипах у родині, школі, культурі, засобах 

масової інформації, сфері праці, організації суспільства... Таким чином, існує 

багато сфер, де можна діяти, реалізовувати нові підходи та здійснювати 

структурні зміни. Місцеві та регіональні органи самоуправління в цілях 

наближення компонента державного управління до людей повинні створити 

кращу платформу для боротьби з існуванням і відтворенням нерівності та для 

розширення можливостей справді рівноправного суспільства. На основі їхніх 

компетенцій та співпраці з широким колом місцевих зацікавлених сторін 

можуть бути реалізовані конкретні дії на користь рівності між жінками та 

чоловіками. Крім того, особливо важливим у практичному застосуванні 

права про рівність жінок і чоловіків є принцип субсидіарності. Він 

поширюється на всі рівні управління — європейський, національний, 

регіональний та місцевий. Хоча в Європі місцеві та регіональні органи 

самоуправління мають різні обов’язки, вони все одно можуть і повинні 

відігравати позитивну роль у забезпеченні рівності практичними способами, 

які впливають на повсякденне життя їхніх мешканців. Тісно пов’язаними з 

принципом субсидіарності є принципи місцевого та регіонального 

самоврядування. Рада Європейської хартії про місцеве самоврядування 1985 
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року, підписаної та ратифікованої більшістю європейських держав, 

підкреслює «право і спроможність органів місцевого самоврядування в 

межах Закону здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою 

суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого 

населення». В основі концепції місцевого самоврядування має бути 

впровадження і підтримка права на рівність. Місцева або регіональна 

демократія повинна забезпечувати найбільш відповідні варіанти для 

більшості конкретних аспектів повсякденного життя, зокрема, у таких як 

житло, безпека, громадський транспорт, сфера праці і здоров’я. Крім того, 

повноцінна участь жінок у розробці та реалізації місцевої і регіональної 

політики дозволить враховувати їхній досвід, ноу-хау і творчі здібності. 

Якщо ми хочемо створити суспільство, засноване на рівності, важливо, щоб 

місцеві та регіональні органи самоуправління повністю враховували 

гендерний вимір у своїй політиці, організації роботи й у всій діяльності. І в 

сучасному, і в майбутньому світі справжня рівність жінок і чоловіків в тому 

числі є ключем для нашого економічного і соціального успіху. І не лише на 

європейському чи національному рівнях, а й на рівнях регіону, міста чи 

спільноти. 

Роль місцевих і регіональних органів самоуправління в підтримці 

гендерної рівності була підтверджена у Всесвітній декларації IULA 

(Міжнародного союзу місцевих влад) під темою «жінки в органах місцевого 

самоврядування», ухваленої у 1998 році. Нова світова організація Об’єднані 

міста і місцеві влади вважає рівність жінок і чоловіків однією з основних 

цілей своєї діяльності. 

Конкретні завдання органів місцевого самоврядування окреслені в 

Хартії наступним чином [4]: 

1. Рівність жінок і чоловіків є фундаментальним правом Це право має 

бути реалізоване місцевими і регіональними органами самоуправління у всіх 

сферах своєї компетенції, у тому числі й щодо зобов’язання ліквідувати будь-

які форми прямої чи непрямої дискримінації. 
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2. Право на рівність чоловіків і жінок вимагає, щоб місцеві і регіональні 

органи самоуправління запровадили відповідні заходи і прийняли відповідну 

стратегію для просування збалансованого представництва і участі жінок і 

чоловіків у всіх сферах прийняття рішень. 

3. Місцеві та регіональні органи самоуправління повинні сприяти 

викоріненню стереотипів і обставин, які лежать в основі нерівності у статусі 

й умовах для жінок, та які спричиняють нерівну оцінку ролей жінок і 

чоловіків у політичних, економічних, соціальних і культурних умовах. 

4. Для досягнення рівності жінок і чоловіків необхідно інтегрувати 

гендерну перспективу до усіх видів діяльності місцевих і регіональних 

органів самоврядування При розробці політики, методів та інструментів, які 

мають вплив на повсякденне життя місцевої громади, слід брати до уваги 

гендерну перспективу, наприклад, через «gender mainstreaming» (перекл.: 

гендерне інтегрування) та «gender budgeting» (перекл.: гендерне 

бюджетування). З цією метою слід аналізувати і брати до уваги локальний 

досвід жінок на рівні їхнього повсякденного життя, включаючи умови їх 

проживання і праці. 

5. Місцеві і регіональні органи самоуправління повинні розробити плани 

дій і програми для досягнення рівності, які будуть належним чином 

забезпечені фінансово та людськими ресурсами, необхідними для їх 

реалізації. 

Розглянемо терміни «гендерне інтегрування» та «гендерне 

бюджетування» докладніше. 

Гендерне інтегрування (з англ.: Gender Mainstreaming) - У липні 1997 

році Економічною і соціальною Радою Організації Об’єднаних Націй 

(ЕКОСОР) цей термін було визначено таким чином: «Це процес оцінки 

впливів на жінок і чоловіків будь-яких запланованих дій, включно із 

законодавством, політикою чи програмами в усіх сферах на всіх рівнях. Це 

стратегія, за якої інтереси й досвід і жінок, і чоловіків є інтегральним 

виміром проектування, впровадження, моніторингу й оцінки політик і 
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програм в усіх політичних, економічних і соціальних сферах так, щоби жінки 

і чоловіки на рівних користувалися плодами цих політик і програм. Кінцевою 

ціллю політики «інтегрування» є досягнення рівності жінок і чоловіків.»  

Гендерне бюджетування (з англ.: Gender Budgeting): «Гендерне 

бюджетування це процес застосування гендерного інтегрування у бюджетній 

сфері. Це означає укладання бюджету з урахуванням статі, включаючи 

гендерну перспективу на всіх рівнях бюджетного процесу і реструктуризація 

доходів і видатків таким чином, щоб це відповідало засадам гендерної 

рівності.» 

На думку автора, завдання, які має запланувати та втілити в життя 

найближчим часом виконавчий комітет Жмеринської міської ради, повинні 

бути окреслені наступним чином: 

- Передбачати ґендерну перспективу в проектах і програмах 

Жмеринської міської ради на кожному етапі політичного циклу (концепція; 

планування; імплементація – надання послуг; моніторинг та оцінка);  

- Інтегрувати ґендерний підхід в бюджетний процес Жмеринської 

міської об’єднаної територіальної громади;  

- Пропонувати створювати умови для збалансованого представництва 

обох статей (жінок і чоловіків) у виборних і виконавчих органах (на рівні не 

менше 40% тієї чи іншої статі);  

- Надавати ґендерно-чутливі послуги громадянам м. Жмеринки;  

- Попереджувати та протидіяти ґендерно-зумовленому та домашньому 

насильству;  

- Сприяти підвищенню ґендерної свідомості і ґендерно-чутливої моделі 

поведінки, вільних від стереотипів образів жінок і чоловіків у визначених 

цільових групах;  

- Підвищити рівень ґендерної чутливості представників органів 

місцевого самоврядування;  
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- Використовувати систему моніторингу і оцінки, рекомендовану 

Хартією на різних етапах моніторингу і оцінки виконання даної Програми 

(планування; реалізація; ретроспективна оцінка). 

Для вдосконалення роботи місцевого механізму забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків можна рекомендувати впровадити 

підвищення кваліфікації державних службовців, депутатів усіх рівнів з 

питань розробки, реалізації та моніторингу гендерної політики, гендерної 

статистики, гендерного бюджетування, гендерної обізнаності та чутливості 

на місцевому рівні. Адже саме цього і вимагає від підписанта Європейська 

хартія рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад. 
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НОРМАТИВНЕ ПІДГРУНТТЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ 

В статі виконаний аналіз проектів нормативно-правових актів по 

реформуванню сфери охорон здоров'я. Значна увага приділена огляду 

проблеми введення платної медичної допомоги, зокрема вторинній 

(спеціалізованою) медичній допомозі і третинній (високоспеціалізованою) 

медичній допомозі. 

Ключові слова: охорона здоров’я, надавач послуг, реформа медичної галузі, 

модель розвитку, платні медичні послуги. 

На сьогодні в Україні найважливішим пріоритетом державної політики є 

збереження та зміцнення здоров’я нації на підставі не лише формування 

здорового способу життя, а і проведення реформування сфери охорони 

здоров’я в цілому, з метою підвищення доступності та якості медичної 

допомоги. У пошуку шляхів реформування охорони здоров’я у більшості 

країн СНД спостерігається збереження та навіть укріплення ролі держави в 

охороні здоров’я. 

Умовами ефективності законодавства є взаємоузгодженість різних норм 

права, однозначність їх тлумачення і своєчасність заповнення прогалин у 

праві. чинне законодавство України в сфері охорони здоров’я не відповідає 

цим вимогам і характеризується низкою прогалин і суперечностей, що 

спричиняє проблеми в нормотворенні і правозастосуванні. Законодавчі акти 

галузі охорони здоров’я часто містять загальні (нечіткі за змістом) правові 

норми, що суперечать одна одній. 

В останні роки в Україні запроваджуються не лише процеси 

децентралізації галузі охорони здоров’я, а навіть здійснюються спроби 

запровадити оплатну медицину за рахунок пацієнтів, що тим самим порушує 
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не лише конституційні гарантії щодо права на охорону здоров’я, а й вимоги 

міжнародних інституцій.  

Вирішенню цих проблем присвячена  велика кількість правових 

досліджень з цього приводу, опублікованих у вітчизняних та міжнародних 

виданнях. Так, правознавці поряд із дослідженнями правового забезпечення 

організації охорони здоров’я також звертали увагу на правове забезпечення 

надання окремих видів безоплатної медичної допомоги, зокрема 

трансплантації, правового регулювання використання програмного 

забезпечення медичної техніки [6]. 

Теоретичні проблеми дослідження засобів регулюючого впливу держави 

на діяльність у сфері охорони здоров’я привертають увагу багатьох 

науковців. Їх досліджували, зокрема А.О. Гаркуша, З.С. Гладун, Е.А. Греков, 

Р.А. Майданик, А.О. Олефір, І.Я. Сенюта, С.Г. Стеценко. 

Однак починаючи з 2014 р. з боку Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) 

України здійснено декілька спроб запровадити нові ідеї реформування сфери 

охорони здоров’я за іншими підходами, ніж ті, що задекларовані у сучасній 

правовій системі України — у тому числі шляхом розроблення проекту 

Національної стратегії реформування системи охорони здоров’я в Україні на 

2015–2020 років. 

Заслуговують також уваги такі законопроекти, як «Про внесення змін до 

статей 3, 8 та 35-1 Основ законодавства України про охорону здоров’я», «Про 

державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів», 

«Про додаткові державні фінансові гарантії надання медичних послуг та 

лікарських засобів особам, які захищають незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України в антитерористичній операції та 

забезпечують її проведення», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо видатків на первинну медичну допомогу». Необхідно 

зауважити, що проекти вищезазначених нормативних актів не відповідають 

ні вимогам Конституції України, ні міжнародній практиці. 
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Згідно з ієрархією системи нормативних актів, систему законодавства в 

сфері охорони здоров’я становлять п’ять груп (рівнів) нормативно-правових 

актів: 1) Конституція України (ст. 49 – право на охорону здоров’я, медичну 

допомогу і медичне страхування); 2) галузеві кодекси, які містять загальні 

норми, що застосовуються в медичній сфері (Цивільний і кримінальний 

кодекси, кодекс про адміністративні правопорушення, кодекс законів про 

працю тощо); 3) основи законодавства України про охорону здоров’я як 

основний (базовий) спеціальний закон у цій сфері; 4) спеціальні закони, що 

регулюють окремі сфери медичної діяльності (донорство, психічна допомога, 

окремі інфекційні захворювання тощо); 5) акти центральних і місцевих 

органів державної виконавчої влади (укази та розпорядження президента 

України, постанови і розпорядження кабінету Міністрів України, накази і 

розпорядження Міністерства охорони здоров’я України, нормативно-правові 

акти інших органів влади). права людини у сфері охорони здоров’я 

охороняються конституцією України, ст. 49 якої визначає, що кожний має 

право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. На 

конституційному рівні передбачено гарантію цього права, яка полягає в 

безоплатному наданні медичної допомоги державними і комунальними 

закладами охорони здоров’я.  

З 30.01.18 р. набув чинності Закон від 19.10.17 р. № 2168 - VIII «Про 

державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (далі - 

Закон № 2168). Цей Закон визначає державну політику у сфері медичного 

обслуговування населення. А 30.03.18 р. була створена Національна служба 

здоров'я України (НСЗУ) - центральний орган виконавчої влади, який : 

оперує засобами держбюджету через програму медичних гарантій; 

координується через Міністра охорони здоров'я; керує Програмою медичних 

гарантій (державним гарантованим пакетом), формує її і розробляє тарифи і 

коефіцієнти, що коригують, на основі стратегічних напрямів і пріоритетних 

послуг, визначених Мінохоронздоров'я; укладає договори з надавачами 
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медичних послуг будь-якої форми власності (державними, комунальними і 

приватними). 

Нормативно-правові акти з питань, які відносяться до компетенції 

НСЗУ: Національна стратегія реформування системи охорони здоров'я в у 

Україні на період 2015-2020 років; Концепція реформи фінансування системи 

охорони здоров'я, схвалена розпорядженням КМУ від 30.11.16 р. № 1013-р; 

Закон від 19.10.17 р. № 2168 - VIII «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення»; Закон від 06.04.17 р. № 2002 - VIII 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно 

удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я; 

постанова КМУ від 25.03.16 р. № 246 «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»; постанова КМУ 

від 28.03.18 р. № 283 «Про затвердження Порядку використання засобів, 

передбачених в державному бюджеті для надання первинної меддопомоги 

населенню»; постанова КМУ від 28.03.18 р. № 391 «Про затвердження вимог 

до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними 

розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне 

обслуговування населення»; постанова КМУ від 25.04.18 р. № 407 «Про 

затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної 

меддопомоги на 2018 рік»; постанова КМУ від 25.04.18 р. № 410 «Деяких 

питань відносно договорів про медичне обслуговування населення за 

програмою медичних гарантій»; постанова КМУ від 25.04.18 р. № 411 «Деякі 

питання електронної системи охорони" здоров'я; постанова КМУ від 27.12.17 

р. № 1075 «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з 

медичного обслуговування»; наказ МОЗ від 26.01.18 р. № 148 «Про 

затвердження Зразкового табеля матеріально-технічного оснащення закладів 

охорони здоров'я і фізичних осіб - підприємців, які надають первинну 

меддопомогу»; наказ МОЗ від 19.03.18 р. № 503 «Про затвердження Порядку 

вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, і форми декларації 
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про вибір лікаря, який надає первинну допомогу»; наказ Мінохоронздоров'я 

від 19.03.18 р. № 503 «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає 

первинну меддопомогу, і форми декларації про вибір лікаря, який надає 

первинну меддопомогу»; наказ МОЗ від 19.03.18 р. № 504 «Про 

затвердження Порядку надання первинної меддопомоги». 

По-перше, проаналізуємо коротко зміст проекту Національної стратегії 

реформування системи охорони здоров’я в Україні на 2015–2020 роки [7]. У 

серпні 2014 року Міністерство охорони здоров’я ініціювало розробку 

Національної стратегії реформування системи охорони здоров’я в Україні. За 

допомогою нових стратегічних підходів до підвищення якості та доступності 

допомоги та зменшення фінансових ризиків для людей потрібно було надати 

нового поштовху реформі галузі. 

У документа є дві головні мети: в першу чергу, стимулювати правильні 

реформи, але водночас продемонструвати тим, хто приймає рішення, що 

здоров’я та його охорона – потужний інструмент в політиці. Стратегія 

прояснює обрій для реформи, надає їй структури та демонструє потенціал 

різних заходів, спрямованих на ефективний розвиток послуг охорони 

здоров’я.  

На базі стратегії Міністрество охорони здоров'я розробило також 

Концепцію реформування фінансування системи охорони здоров'я та 

законопроекти, що запустять реформу української медицини [7]. 

З юридичної точки зору у даного документу немає статусу нормативного 

і він не був прийнятий унаслідок ряду причин цілком об’єктивного 

характеру. За думкою дослідників сфери охорони здоров’я головним посилом 

цього документа була ідея перетворення державних та комунальних закладів 

охорони здоров’я, які є бюджетними установами, у підприємства з метою 

подальшого запровадження загальнодержавного соціального медичного 

страхування. Однією з ідей є надання безоплатної первинної допомоги 

суб’єктами приватного права, зокрема фізичними особами — підприємцями, 

які отримують відповідну ліцензію на медичну практику. Крім того, автори 
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національної стратегії акцентують увагу на тому, що державні та комунальні 

медичні заклади можуть бути перетворені як у суб’єкти некомерційного 

господарювання (неприбуткові підприємства), так і в господарські 

товариства, тобто повноцінні комерційні підприємства. 

Ще у 2005 р. дослідник сфери охорони здоров’я В.М. Рудий у 

монографії «Законодавче забезпечення реформи системи охорони здоров’я в 

Україні» звертав увагу на необхідність перетворення існуючих державних та 

комунальних лікувально-профілактичних закладів із бюджетних установ в 

суб’єкти некомерційного господарювання, що працюють без бюджетного 

фінансування як неприбуткові підприємства на підставі договорів, у тому 

числі за державним замовленням [11]. Попередньо цим же автором 

опубліковано ряд статей на зазначену тему. Таким чином, на думку авторів, 

державні та комунальні медичні заклади мають стати саме некомерційними 

суб’єктами господарювання, а якщо фізичні особи чи підприємницькі 

товариства бажають отримувати прибуток у процесі здійснення медичної 

діяльності, то держава не має цьому перешкоджати. На перших етапах 

реформи так все і відбувається. 

Більше того, зазначені реформи планувалося запровадити також на 

виконання проекту Європейського Союзу (ЄС) «Фінансування та управління 

у сфері охорони здоров’я в Україні». 

По-друге, проаналізуємо такі законопроекти: «Про внесення змін до 

статей 3, 8 та 35-1 Основ законодавства України про охорону здоров’я», «Про 

державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів», 

«Про додаткові державні фінансові гарантії надання медичних послуг та 

лікарських засобів особам, які захищають незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України в антитерористичній операції та 

забезпечують її проведення», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо видатків на первинну медичну допомогу». 

Зазначимо, що проведення будь-яких реформ потребує прийняття 

відповідної Концепції. І схвалення Кабінетом Міністрів України (КМУ) від 
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30.11.2016 р. № 1013-р Концепції реформи фінансування системи охорони 

здоров’я не є достатнім аргументом в контексті статті 49 Конституції 

України та відповідних роз’яснень Конституційного Суду України, яких для 

розробників вищезазначених законопроектів нібито не існує. 

У цьому сенсі актуальним при обговоренні реформаторських документів 

є твердження Т.С. Гавриш [12], що однією з перешкод для реформи може 

стати стаття 49 Конституції України та її тлумачення Конституційним Судом 

України викладене у 2002 р. щодо права на безоплатну медичну допомогу в 

необмеженому обсязі. 

Сама вищезазначена Концепція реформи фінансування системи охорони 

здоров’я не відповідає навіть проекту ЄС «Фінансування та управління у 

сфері охорони здоров’я в Україні». 

Як стає зрозумілим із тексту Концепції реформи фінансування системи 

охорони здоров’я, схваленої КМУ від 30.11.2016 р. № 1013-р, для України, на 

думку урядовців, найбільш пріоритетною є тип і система охорони здоров’я, 

що базуються на принципі, який здійснюється шляхом сплати загальних 

податків до державного бюджету. Таку систему мають деякі країни — членів 

ЄС (Велика Британія, Іспанія, Італія, Ірландія, усі країни Скандинавії). 

Метою даної статі не є ознайомлення з чинними системами охорони 

здоров’я, чому мало б бути присвячено окреме наукове дослідження. 

Проаналізуємо представлені на обговорення законопроекти та спробуємо, по-

перше, зробити висновок, яку ж саме систему охорони здоров’я, незважаючи 

на декларації, все ж таки планують будувати в Україні. По-друге, 

проаналізуємо вимоги Основного Закону України (стаття 49 Конституції 

України), який регламентує: «Кожен має право на охорону здоров’я, медичну 

допомогу та медичне страхування». 

Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних 

соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних 

програм. 



468 
 

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян 

медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони 

здоров’я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких 

закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних 

закладів усіх форм власності. 

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 29.05.2002 р., 

справа № 1 - 13/2002: «Положення частини третьої статті 49 Конституції 

України у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична 

допомога надається безоплатно», треба розуміти так, що в державних та 

комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається всім 

громадянам незалежно від її обсягу та без попереднього, поточного чи 

наступного їх розрахунку за надання такої допомоги. 

Поняття медичної допомоги, умови запровадження медичного 

страхування, у тому числі державного, формування і використання 

добровільних медичних фондів, а також порядок надання медичних послуг, 

які виходять за межі медичної допомоги, на платній основі у державних і 

комунальних закладах охорони здоров’я та перелік таких послуг мають бути 

визначені законом. 

Загалом вищезазначені проекти нормативно-правових актів, крім 

проекту Національної стратегії реформування системи охорони здоров’я в 

Україні на 2015–2020 роки, потребують значного доопрацювання. 

В підсумку до всього зазначеного в статті можна сформулювати 

наступні висновки. 

По-перше, для прийняття цього пакета законопроектів необхідне, перш 

за все, або внесення змін у статтю 49 Конституції України, або підготовка 

нового тлумачення Конституційним Судом України щодо положень цієї 

статті. 

По-друге, на думку автора, необхідно все ж таки прийняти на 

законодавчому рівні Концепцію фінансування та розвитку системи охорони 

здоров’я. Це дуже важливо в тому контексті, що в Концепції реформи 
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фінансування системи охорони здоров’я, схваленій КМУ від 30.11.2016 р. № 

1013-р, йде мова про бюджетну форму фінансування на кшталт 

Великобританії, а фактично запроваджується змішана модель за зразком 

США. 

По-третє, з метою недопущення руйнування чинної державної та 

комунальної мережі медичних закладів, навіть у разі внесення змін у 

Конституцію України, спробувати все ж таки запровадити положення 

проекту ЄС «Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я в 

Україні», який був підготовлений з урахуванням законодавства України та 

інфраструктури охорони здоров’я. Окремі елементи цього проекту були 

навіть вмонтовані в Національну стратегію реформування системи охорони 

здоров’я в Україні на 2015–2020 роки. 

По-четверте, якщо з політичних міркувань ці законопроекти «приречені 

на прийняття», необхідно передбачити види захворювань, зокрема 

онкозахворювання, туберкульоз, СНІД, у тому числі орфанні захворювання 

тощо, щодо яких будуть державні гарантії на повну оплату за рахунок коштів 

державного солідарного медичного страхування. 

По-п’яте, у разі прийняття презентованої змішаної моделі фінансування 

охорони здоров’я передбачити в законопроекті додаткові гарантії для 

незахищених верств населення (безробітних, пенсіонерів, малозабезпечених) 

за допомогою розроблення та фінансування спеціальних соціальних програм 

доступності медичної допомоги. 
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МІЖМУНІЦИПАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ІННОВАЦІЙНА 

ФОРМА РОЗВИТКУ ОТГ 

У статті розглянуто теоретичні аспекти міжмуніципального 

співробітництва, а саме: визначена сутність та переваги ММС, наведені 

його основні форми та представлений процес становлення співробітництва 

територіальних громад. Досліджено основні сфери та динаміку 

застосування ММС в Україні.   

Ключові слова: децентралізація, об’єднана територіальна громада, органи 

місцевого самоврядування, міжмуніципальне співробітництво, розвиток 

територій. 

На сучасному етапі децентралізації державного управління в процесі 

функціонування новостворених об’єднаних територіальних громад часто 

виникають проблеми, які ОТГ не має змоги вирішити самостійно. 

Здебільшого вони стосуються фінансової або інфраструктурної 

неспроможності громади. У зв’язку з цим все більшої актуальності 

набувають питання, пов’язані із співробітництвом територіальних громад, 

яке дасть їм змогу, поєднавши свої ресурси, знання і досвід, вирішити 

загальні проблеми розвитку своїх територій. Така інноваційна форма 

політики місцевого і регіонального розвитку має назву міжмуніципальне 

співробітництво (ММС).  

Дослідження питання міжмуніципального співробітництва здійснюють 

такі науковці як Врублевський О.С., Гриндей О.І., Кононенко М.М., 

Любченко П.М., Попова Ю.М., Толкованов В.В., Журавель Т.В. та інші. 
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 Відповідно до пункту другого частини першої статті 1 Закону України 

«Про співробітництво територіальних громад» співробітництво 

територіальних громад – це відносини між двома або більше 

територіальними громадами, що здійснюються на договірних засадах у 

визначених цим Законом формах з метою забезпечення соціально-

економічного, культурного розвитку територій, підвищення якості надання 

послуг населенню на основі спільних інтересів та цілей, ефективного 

виконання органами місцевого самоврядування визначених законом 

повноважень [1]. 

Необхідно також визначити характеристики міжмуніципального 

співробітництва:  

– ММС – це два або декілька органів місцевого самоврядування (далі – 

ОМС), які співпрацюють між собою; 

– ОМС-партнери домовляються спільно працювати, надавати певні 

ресурси для отримання обопільної користі, яка була б недосяжною у разі їх 

самостійної діяльності;  

– спільні зусилля можуть стосуватися однієї або кількох галузей, які 

належать до визначеної компетенції ОМС;  

– співробітництво має свою ціну для кожного з ОМС-партнерів: воно 

потребує зусиль, фінансування та спільного використання ресурсів (кадри, 

земля, обладнання, будівлі тощо);  

– ММС є результатом усвідомленого рішення, а не лише механічним 

виконанням відповідних нормативних актів. Угода про співпрацю є 

добровільною, вона не нав’язується законом, хоча в деяких випадках закон 

може наполегливо рекомендувати або навіть спонукати муніципалітети до 

пошуку шляхів співпраці;  

– нові вигоди для ОМС-партнерів можуть бути різними, наприклад: 

створення ресурсів для надання послуг, які є недоступними для малих 

громад, заощадження витрат при наданні послуг, підвищення якості послуг, 
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краща координація у плануванні майбутнього розвитку, ефективніша та 

прозоріша політика розвитку; 

– співробітництво не є фрагментарним – воно розраховано на певний 

період, а в більшості випадків обумовлюється постійною угодою без 

визначеної дати завершення терміну дії [2, с. 55]. 

Законом України «Про співробітництво територіальних громад» 

визначено декілька наступних форм ММС [1], які представлені на рисунку 1. 

 

Рисунок 1 – Форми співробітництва територіальних громад 

Дані форми співробітництва можна умовно розділити на такі види як 

господарсько-правові (форми, що пов’язані із утворенням чи фінансуванням 

інфраструктурних об’єктів та реалізацією проектів) та публічно-правові 

(форми, пов’язані із здійсненням повноважень місцевого самоврядування) 

[3]. Процес становлення міжмуніципального співробітництва за кожною із 

наведених вище форм здійснюється з певним алгоритмом, який 

представлений на рисунку 2. 
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Рисунок 2 – Етапи процесу становлення ММС 

Згідно з даними Реєстру договорів про співробітництво територіальних 

громад [4] станом на 30.09.2019р. в Україні укладено 476 договорів про 

співробітництво територіальних громад України (рис. 3).  

 

Рисунок 3 – Динаміка укладання договорів в розрізі років 

Найбільш популярними сферами співробітництва, які застосовувалися 

протягом 2014-2019 років є: поводження з твердими побутовими відходами 

(ТПВ) і покращення екологічного стану (58); покращення надання послуг – 

ЦНАП, архів (114); надання послуг ЖКГ (35); забезпечення пожежної 

охорони та безпеки (40); покращення освітніх послуг (29); покращення 

медичних послуг (34); ремонт доріг та узбіч (17); розвиток спорту (16); 

транспортне сполучення та перевезення пасажирів (6); розвиток туризму (13); 

надання соціальних послуг (47); розвиток культури (6) та інші (61) (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Сфери співробітництва територіальних громад 

Така популяризація та збільшення з року в рік кількості заключення 

договорів про співробітництво територіальних громад в кожній із сфер 

пов’язана з тим, що Органи місцевого самоврядування (ОМС), які беруть в 

ньому участь, можуть отримати значні переваги, а саме:  

– ОМС можуть об’єднувати свої ресурси, якщо це допомагає їм 

покращити ефективність своєї роботи. Разом ОМС можуть зробити те, чого 

вони ніколи не змогли б досягнути поодинці; вони можуть надавати нові 

послуги або підвищити якість послуг, які вже надаються ними громадянам. В 

окремих країнах навіть існують законодавчі вимоги щодо надання певних 

послуг (наприклад, утилізація відходів, водопостачання, транспорт та 

економічний розвиток) саме у форматі ММС; 

– більший за кількістю споживачів «ринок» сприяє зменшенню витрат; 

партнерські органи місцевого самоврядування можуть обмінюватись 

знаннями та досвідом у наданні окремих послуг, що робить їх надання більш 

ефективною справою; 

– покращується здатність залучати приватні інвестиції та брати участь у 

проектах публічно-приватного партнерства; стає можливим укладання більш 

вигідних контрактів з приватними компаніями [5, с. 18]. 

Серед економічних переваг ММС можна виділити також наступні: 
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– покращується здатність освоєння інвестицій та довіра з боку 

кредиторів, завдяки чому можна швидше отримувати позики та залучати 

кошти з фондів ЄС та інших зовнішніх джерел; 

– з’являється можливість реорганізувати адміністративні 

(муніципальні) послуги: залучити більш кваліфікований персонал, здійснити 

мобілізацію існуючих ресурсів; 

– спільна робота над завданням економічного зростання та підвищення 

прозорості сприяють створенню нових робочих місць та залученню 

інвестицій краще, ніж фрагментарні дії окремих ОМС [5, с. 18]. 

Отже, міжмуніципальне співробітництво є новою інноваційною формою 

здійснення місцевого самоврядування в Україні, яке дає можливість значно 

підвищити рівень розвитку кожного із суб’єктів ММС, дозволяє більш 

раціонально використовувати внутрішні ресурси громад завдяки ефекту 

синергії, сприяє покращенню якості надання муніципальних послуг 

населенню, забезпечує належне виконання обов’язків і повноважень 

органами місцевого самоврядування та дає змогу акумулювати нові 

фінансові надходження із державного бюджету.  
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Ключовим аспектом діяльності державних службовців, як показує теорія 

і міжнародна практика, стає створення об'єктивної та комплексної системи 

індикаторів, якості виконання посадових обов'язків і ступінь досягнення 

поставлених цілей, що дозволяє сфокусувати увагу посадових осіб на 
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основних пріоритетах органів влади. У багатьох розвинених країнах для цих 

цілей широко використовуються показники результативності. У сучасних 

умовах ефективне функціонування державної служби неможливо без 

активної участі державних службовців у досягненні цілей і завдань органів 

державної влади. Багато в чому результативність діяльності державних 

службовців залежить від їх зацікавленості в якісному виконанні посадових 

обов'язків, можливості проявлення ініціативи і застосування професійних 

навичок і знань.  

Сучасний соціально-економічний розвиток України визначається 

комплексним підходом до здійснення системних реформ в усіх сферах нашої 

країни. Основним ресурсом таких глобальних перетворень у нашому 

суспільстві є персонал державної служби, у якого мають бути розвинені 

індивідуальні цінності, знання, відповідна кваліфікація та професійні якості.  

Побудова в Україні професійної та ефективної державної служби, яка 

орієнтована на задоволення споживача послуг, патріотизму та доброчесності 

кожного державного службовця забезпечить сталий розвиток держави, її 

утвердження на міжнародній арені [6, ст. 90-95]. 

Разом з тим, лише розуміння і бажання змін недостатньо, потрібні 

спільні зусилля — і політиків, керівників держави, і кожного чиновника, і 

кожного громадянина, спрямовані на покращення якості життя, проведення 

украй необхідних суспільно-економічних реформ, досягнення поставлених 

високих національних цілей. Повинна бути створена якісно інша модель 

публічного менеджменту, усвідомлено нову роль державного, а точніше, 

публічного, службовця, опановано необхідні нові вміння та навички. 

Термін «оцінка ефективності персоналу» має багато визначень, які ми 

отримали завдяки вітчизняним економістам, але всі вони дещо відрізняються. 

Під даним терміном мають на увазі певну процедуру встановлення 

відповідності між вимогами робочого місця або посади та якісними 

властивостями персоналу. Основою оцінювання ділових якостей працівника 

при прийомі його на роботу полягає у вивченні його потенціалу [4, ст.438]. 
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Оцінювання персоналу має багато цілей. Найпоширенішою є 

класифікація цілей оцінки, розроблена відомим фахівцем у галузі розвитку 

людських ресурсів Дугласом МакГрегором. Основними цілями оцінки 

персоналу є: адміністративна, яка полягає в прийнятті кадрових рішень на 

об'єктивній і регулярній основі (розміщення кадрів, їх переміщення та оплата 

праці); інформативна – забезпечення керівників необхідними даними про 

кількісний та якісний склад персоналу; мотиваційна – орієнтація працівників 

на покращення трудової діяльності в потрібному для організації напрямку.      

Залежно від цілей, оцінювання персоналу вирішує такі завдання: 

- забезпечення зворотного зв'язку між працівниками та керівництвом; 

- пошук засобів для закріплення в організації потрібних спеціалістів; 

- розробка ефективної системи мотивації трудової діяльності; 

- одержання психологічного портрету потрібних спеціалістів; 

- планування кар'єри та просування працівників по службі; 

- визначення рівня компетентності спеціалістів; 

- визначення міри задоволення і зацікавленості працівників в організації 

[5, ст.29-35]. 

Оцінка персоналу — надто складна управлінська проблема. Слід 

визнати, що в теоретичному й методичному планах вона недостатньо 

розроблена. На практиці застосовується безліч методик, способів оцінки, які 

дають різні за рівнем об’єктивності результати. Зазначимо, що і в зарубіжній 

практиці бракує ідеальних методик оцінки персоналу, а науковці і практики 

нерідко дотримуються протилежних думок про доцільність застосування тих 

чи інших методів оцінки персоналу або про рівень їх об’єктивності. 

Результати оцінки використовуються для розв’язання таких питань, як: 

- підбір і розстановка нових працівників; 

- висування в резерв і на нові посади; 

- прогнозування просування працівників по службі і планування кар’єри; 

- раціоналізація засобів і методів роботи, управлінських процедур; 

- удосконалення організації праці; 
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- побудова ефективної системи мотивації трудової діяльності; 

- посилення демократичних засад в управлінні; 

- удосконалення структури управління; 

- оцінка ефективності навчання працівників; 

- удосконалення планів і програм підвищення кваліфікації кадрів; 

-оцінка ефективності роботи трудових колективів і окремих працівників.  

У державному органі залежно від чисельності персоналу утворюється 

структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу 

(далі - служба управління персоналом) з прямим підпорядкуванням 

керівнику державної служби. Обов’язки служби управління персоналом 

можуть бути покладені на одного з державних службовців органу. 

Служба управління персоналом забезпечує здійснення керівником 

державної служби своїх повноважень, відповідає за реалізацію державної 

політики з питань управління персоналом у державному органі, добір 

персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня 

професійної компетентності державних службовців, документальне 

оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а 

також виконує інші функції, передбачені законодавством.  

Основними завданнями служби управління персоналом є: 

- реалізація державної політики з питань управління персоналом у 

державному органі; 

- забезпечення здійснення керівником державної служби своїх 

повноважень з питань управління персоналом; 

- забезпечення організаційного розвитку державного органу; 

- добір персоналу державного органу; 

- прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до 

кар’єрного зросту, підвищення рівня їх професійної компетентності; 

- здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового 

менеджменту; 
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- організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з 

персоналом у підпорядкованих територіальних органах; 

- документальне оформлення вступу на державну службу, її 

проходження та припинення. 

З метою підвищення ефективності діяльності персоналу в органах 

державного управління Кабінетом Міністрів України було затверджено 

Постанову від 23 серпня 2017 р. № 640 «Про затвердження Типового 

порядоку проведення оцінювання результатів службової діяльності 

державних службовців». 

Одним із найважливіших етапів і необхідною умовою реалізації цієї 

роботи є оцінка складу і професійних якостей державних службовців, 

розробка науково-методичних основ визначення критеріїв і методів цієї 

оцінки. Для того, щоб змінити формальне ставлення багатьох державних 

службовців до оцінки ефективності їхньої діяльності, необхідно законодавчо 

закріпити зв’язок між оцінкою ефективності та оплатою праці, що має бути 

пов’язане з розробкою чітких адміністративних регламентів діяльності 

державних органів і встановленням на їх основі конкретних критеріїв і 

показників ефективності діяльності державного службовця в їхніх посадових 

інструкціях. Визначені сутність, структура і критерії професіоналізму 

державних службовців в умовах перехідного періоду в України. Визнано, що 

сучасна державна служба перетворюється на професійну діяльність і тому 

потребує наповнення її фахівцями, здатними професійно виконувати 

покладені на них державою функції, впроваджувати новітні соціальні 

технології, сприяти інноваційним процесам. Це вимагає теоретичного 

визначення і законодавчого закріплення критеріїв професіоналізму 

державних службовців і механізмів оцінки їх професійних якостей. 

Професіоналізм державного службовця передбачає, що він є компетентний 

працівник, має певну кваліфікацію та виконує покладені на нього обов’язки 

на професійному рівні, за що отримує заробітну плату за рахунок державних 

коштів. Професіоналізм державного службовця покликаний забезпечити 
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якісне виконання посадових обов’язків, стабільність державної служби, 

гідність до вирішення складних завдань та можливість і готовність до 

підвищення своєї кваліфікації. Формуванню і реалізації державної кадрової 

політики в регіонах України могли б сприяти розробка і запровадження 

критеріїв відбору осіб на державну службу і критеріїв оцінки їх діяльності. 

Набір кандидатів, відбір, розвиток та збереження висококваліфікованої й 

мотивованої державної служби доконечні для ефективного надання 

державних послуг. Державна служба має являти собою взірець поведінки, 

бути такою, що не лише змусить громадськість поважати діяльність уряду, а 

й буде приваблювати людей на роботу в державній службі. Отже, у процесі 

формування кадрового потенціалу державної служби головним є 

забезпечення об’єктивної й комплексної оцінки професійних та особистісних 

якостей претендентів на основі чітко регламентованих правил та 

кваліфікаційних вимог. Недотримання процедур відбору на державну службу 

призводить до зниження професіоналізму і компетентності державних 

службовців, неоднорідності кадрового складу. Як свідчить практика, це, у 

свою чергу, призводить до невміння працівниками самостійно приймати 

рішення, застосовувати прийоми наукового прогнозування, вирішення 

конфліктів. Державні службовці не можуть піднятися до рівня 

перспективного бачення проблем, їм не вистачає знань технологій 

державного управління. Для вирішення цих та інших проблем державної 

служби необхідно прийняти новий Закон України «Про державну службу». 

Тому 19.09.2019 року Верховною Радою України був прийнятий Закон 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

перезавантаження влади» №117-ІХ, який вступить в силу 01.01.2020 року. 

Цей Закон визначає принципи, правові та організаційні засади забезпечення 

публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої 

на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах держави і 

суспільства, а також порядок реалізації громадянами України права рівного 
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доступу до державної служби, що базується на їхніх особистих якостях та 

досягненнях.  

Особливої ваги в умовах реформування державної служби набуває 

правильно вибрана процедура набору кадрів на державну службу, від яких, 

власне, і залежатиме успіх цієї реформи. Отже, питання набору кадрів на 

державну службу в Україні потребує доопрацювання в чинному 

законодавстві та нормативних актах з метою уточнення проведення процедур 

відбору відповідно до сучасних ефективних технологій, які вже давно 

застосовуються як у відомих успішних зарубіжних і вітчизняних приватних 

структурах, так і в державних органах влади розвинених країн. Головними 

методами оцінки персоналу в Україні можна назвати процедури атестації та 

щорічної оцінки. Вони частково дублюють одна одну. На практиці діюча 

система оцінки та атестації сприймаються державними службовцями, як 

проста формальність, що майже не впливає на оплату їхньої праці та 

подальшу діяльність їхньої роботи. Результати оцінки та атестації, як 

правило, мають значення при вирішенні питань звільнення державних 

службовців з посад. Пряму залежність між встановленням розмірів премій, 

надбавок, просуванням по службі, навчанням, підвищенням кваліфікації 

державних службовців та результатами їх щорічної оцінки та атестації 

нормативноправовими актами чітко не визначено. Методика в частині 

преамбули про це говорить, а от інші нормативно-правові акти цього не 

враховують, бракує механізмів реалізації цього зв’язку. Така ситуація 

призводить до низької якості роботи державних службовців, надання 

неякісних управлінських послуг, низької мотивації державних службовців, 

високої плинності кадрів на державній службі, можливості конфлікту 

інтересів на державній службі.  
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УДК 004.72.056.52(045)                                                                       

Гoрбoвcький A. I. 

 здoбувaч ocвiтньoгo cтупeня «Мaгicтр» 

Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут КНТЕУ 

БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ 

Зa рeзультaтaми дocлiджeнь проaнaлiзовaно сучaснi iнформaцiйнi 

технологiї, які використовуються на підприємстві, тa ефективностi їх 

використaння; дослiдження їх впливу нa упрaвлiнську дiяльнiсть в 

оргaнiзaцiї. 

Ключoвi cлoвa: зaхиcт iнфoрмaцiї, пiдприємcтвo, iнфoрмaцiйнi cиcтeми, 

зaгрoзи, бeзпeкa, smart-технології. 

Прoтягoм ocтaннiх рoкiв вce ширшe викoриcтaння пeрcпeктивних IТ-

тeхнoлoгiй зумoвилo нe лишe чиcлeннi пeрeвaги, a й цiлу низку прoблeм. 

Зoкрeмa, icтoтнo пiдвищивcя рiвeнь iнфoрмaцiйнoгo нeгaтивнoгo впливу нa 

прoцecи збeрeжeння тa рoзпoвcюджeння iнфoрмaцiї, зрocлa чиceльнicть 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2017_19_19
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нoвих зaгрoз iнфoрмaцiйнiй бeзпeцi, тaких як нoвi фoрми кiбeрaтaк. 

Нaйцiннiшoю eкoнoмiчнoю iнфoрмaцiєю є iнфoрмaцiя, якa хaрaктeризує вci 

acпeкти гocпoдaрcькoї дiяльнocтi. При цьoму в кoмп’ютeрних cиcтeмaх 

збeрiгaютьcя i oбрoбляютьcя вeликi oбcяги iнфoрмaцiї, будь-який збiй мoжe 

привecти дo нaдмiрних витрaт, нeдocтaтнiх дoхoдiв, втрaти aктивiв, caнкцiй 

тoщo. Тoму гoлoвним прioритeтoм зaхиcту iнфoрмaцiї нa пiдприємcтвi є 

рoзрoблeння зaхoдiв, cпрямoвaних нa збeрeжeння iнфoрмaцiї, щo мicтитьcя у 

кoмп’ютeрних бaзaх пiдприємcтвa. Питaння кiбeрбeзпeки зaчiпaє iнтeрecи нe 

лишe дeржaвних iнcтитуцiй, a i привaтнoгo ceктoру тa грoмaдянcькoгo 

cуcпiльcтвa. При цьoму низький рiвeнь взaємoдiї oргaнiв дeржaвнoї влaди, 

нeурядoвих oргaнiзaцiй тa привaтнoгo ceктoру, a тaкoж вiдcутнicть 

cиcтeмних нoрмaтивних дoкумeнтiв, якi oпиcувaли б зaгрoзи в кiбeрпрocтoрi, 

є нacлiдкoм вiдcутнocтi цiлicнoгo oбгoвoрeння кiбeрбeзпeкoвих питань [1]. 

Метою дослідження є збереження цінності інформаційних ресурсів для 

їх власника. Виходячи з цього, безпосередні заходи захисту спрямовують не 

так на самі інформаційні ресурси, як на збереження певних технологій їх 

створення, обробки, зберігання, пошуку та надання користувачам. Ці 

технології мають враховувати особливості інформації, які роблять її цінною, 

а також давати змогу користувачам різних категорій ефективно працювати з 

інформаційними ресурсами. 

Пiд зaхиcтoм iнфoрмaцiї рoзумiєтьcя cтaн її зaхищeнocтi вiд випaдкoвих 

aбo нaвмиcних впливiв прирoднoгo aбo штучнoгo хaрaктeру, щo мoжуть 

привecти дo нaнeceння шкoди влacникaм aбo кoриcтувaчaм цiєї iнфoрмaцiї. 

Oднaк кoли зaхиcт iнфoрмaцiї cтocуєтьcя зaбeзпeчeння бeзпeки 

iнфoрмaцiйних бaз дaних, a тaкoж рiзних прoгрaм, щo вхoдять у кoмп’ютeрнi 

мeрeжi, виникaє нeoбхiднicть визнaчити cпiввiднoшeння мiж iнфoрмaцiйнoю 

бeзпeкoю тa кiбeрбeзпeкoю. Зaхиcт iнфoрмaцiї пoтрiбнo пeрeдбaчувaти, 

вихoдячи iз цiннocтi iнфoрмaцiї нe для ceбe, a для злoвмиcникiв, якi будують 

вiднocини виняткoвo нa грoшoвiй ocнoвi. Привaбливoю мoжe бути 

iнфoрмaцiя, якa мicтить кoмeрцiйну тaємницю. Cтaє oчeвидним, щo питaння 
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кiбeрбeзпeки мaють бути у пoрядку дeннoму кoжнoгo пiдприємcтвa 

нeзaлeжнo вiд йoгo мacштaбiв, рiвня cклaднocтi i хaрaктeру кoмeрцiйнoї 

дiяльнocтi, a тaкoж уcвiдoмлeнi уciмa cпiврoбiтникaми пiдприємcтвa. 

На сьогоднішній день своєчасна та об’єктивна інформація є важливим 

фактором виробництва, який розглядають, як один з основних ресурсів 

розвитку суспільства. Сучасні інформаційні системи та технології є засобом 

підвищення продуктивності та ефективності роботи працівників[2]. 

Проте глобальна комп’ютеризація у багатьох сферах управління та 

виробництва супроводжується появою принципово нових загроз інтересам 

особистості, підприємства, суспільства, держави. 

На сьогоднішній день фахівцями досліджується досить широкий перелік 

загроз безпеці інформаційних систем, які класифікують за низкою ознак (рис. 

1). 

 

Рисунок 1 – Класифікація загроз безпеці інформаційної системи 
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Можна виділити цілу низку джерел загроз інформаційній безпеці 

сучасного підприємства [3]: 

− протизаконна діяльність деяких економічних структур у сфері 

формування, поширення і використання інформації; 

− порушення встановлених регламентів збору, обробки та передачі 

інформації; 

− навмисні дії та ненавмисні помилки персоналу інформаційних систем; 

− помилки в проектуванні інформаційних систем; 

− відмова технічних засобів і збої програмного забезпечення в 

інформаційних і телекомунікаційних системах тощо. 

Досвід показує, що практично кожне підприємство має антивірусні 

засоби захисту, системи ідентифікації користувачів, системи управління 

доступом до інформаційної системи тощо. Тобто потенціал засобів захисту є, 

але він не реалізується фірмами повністю. Більше того, володіючи складними 

апаратними засобами захисту інформації, більшість підприємств навіть 

наполовину не використовують їх потенціал. Переважна більшість вимог 

стандартів інформаційної безпеки можуть бути реалізовані наявними у фірм 

засобами захисту. 

Сучасне підприємство повинно вміти належним чином будувати 

політику інформаційної безпеки, тобто розробляти і ефективно 

впроваджувати комплекс превентивних заходів по захисту конфіденційних 

даних та інформаційних процесів. Така політика передбачає відповідні 

вимоги на адресу персоналу, менеджерів і технічних служб. 

Головними етапами побудови політики інформаційної безпеки є: 

− реєстрація всіх ресурсів, які мають бути захищені; 

− аналіз та створення переліку можливих загроз для кожного ресурсу; 

− оцінка ймовірності появи кожної загрози; 

− вжиття заходів, які дозволяють економічно ефективно захистити 

інформаційну систему. 
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Більшість фахівців у галузі захисту інформації вважають, що 

інформаційна безпека підтримується на належному рівні, якщо для всіх 

інформаційних ресурсів системи підтримується відповідний рівень 

конфіденційності (неможливості несанкціонованого отримання будь-якої 

інформації), цілісності (неможливості навмисної або випадкової її 

модифікації) і доступності (можливості оперативно отримати запитувану 

інформацію)[4]. 

Одною з методик виявлення вразливостей на основі smart-технологій є 

тестування на проникнення. Яким чином та якими шляхами зловмисник 

зможе зламати пристрій або отримати доступ до конкретної мережі та 

керувати нею. Тест на проникнення є методом 

оцінювання захищеності інформаційної системи шляхом часткового 

моделювання дій з атаки на неї зовнішніх і внутрішніх зловмисників. Цей 

аналіз проводиться з позиції потенційного нападника і може включати 

активне використання вразливостей. Ефективний тест на проникнення 

поєднає цю інформацію з точною оцінкою потенційного впливу на 

організацію і окреслить межі технічних і процедурних контрзаходів для 

зменшення ризиків. 

Етичність тестування безпеки повинна базуватись на правилах 

застосування (rules of engagement), яких повинен дотримуватися аудитор, 

котрого наймає організація для проведення тестування на проникнення до її 

інформаційних ресурсів, зокрема: як слід проводити тестування; визначення 

масштабів тестування; підготовка плану тестування; перебіг процесу 

тестування; забезпечення конфіденційної звітності по проведеній роботі 

тощо. Загальновідомі два підходи для проведення тестування на проникнення 

Black-Box та White-Box.  

Black-Box пентест також відомий як зовнішнє тестування. При 

застосуванні цього підходу аудитор безпеки буде оцінювати мережеву 

інфраструктуру організації з віддаленого місця розташування і не бути знати 

всі внутрішні технології, які тут використовуються. Насправді в цьому 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97


489 
 

підході аудитор (Black Hat) уподібнюється поведінці зловмисників і 

застосовує усі відомі йому хакерські техніки та інструментальні засоби. При 

цьому важливо зрозуміти та класифікувати усі знайдені вразливості у 

відповідності з рівнем ризику (низький, середній або високий). Ризик, в 

цілому, може бути виміряний відповідно до загрози через виявлену 

вразливість і відповідні втрати, які сталися після успішного проникнення. По 

завершенні пентесту створюється звіт з усією необхідною інформацією щодо 

оцінки рівня безпеки мережевої інфраструктури організації, класифікацією 

усіх виявлених ризиків в бізнес-контексті.  

White-Box пентест також відомий як внутрішнє тестування. Аудитор 

(White Hat) при цьому повинен бути в курсі будови інфраструктури мережі та 

усіх наявних сервісів організації. White-Box пентест подібний до того, як 

проводиться Black-Box пентест, але немає потреби проводити такі етапи як 

визначення меж тестування, збір інформації про цільову систему та 

виявлення працюючих сервісів на цільових хостах. White-Box пентест 

дозволяє виявити усі вразливості в системі та їх усунути, що природно 

підніме рівень захищеності системи в цілому. Крім того, цей підхід може 

бути легко інтегрований в звичайний цикл розробки продуктів, що випускає 

організація, що дозволить викорінити будь-які можливі проблеми з безпекою 

на ранній стадії, перш ніж вони будуть розкриті і використані 

зловмисниками[5].  

Grey-Box пентест як поєднання обох зазначених підходів пентесту, дає 

максимально повну інформацію про стан захищеності мережевої 

інфраструктури організації. Відома низка різних методик з відкритим кодом, 

призначені задовольнити потреби оцінки безпеки. За допомогою цих методик 

оцінки, можна легко скоротити час на проведення важливих і складних 

завдань оцінки системи безпеки в залежності від розміру та складності. Деякі 

з цих методик зосереджуються на технічному аспекті тестування безпеки, в 

той час як інші націлені на управлінські критерії, і практично є декілька, що 

націлені на обидві категорії.  
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Проведений аналіз комплексного вивчення безпеки показує, що для 

досягнення високого рівня безпеки підприємство має забезпечувати 

структурну рівновагу основних функціональних складових. Теоретичне та 

практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що структура 

безпеки підприємства виражається забезпеченістю підприємства якісними 

ресурсами, їх оптимальними запасами з урахуванням можливих ризиків 

господарської діяльності. При цьому всі ресурси повинні бути ефективно 

задіяні в рентабельне виробництво для забезпечення отримання прибутку та 

підтримки ліквідності підприємства. Це дозволить витримати цільові 

установки розвитку підприємства з точки зору безпеки. Надійна безпека 

підприємства можлива лише за комплексного і системного підходу, що 

дозволяє забезпечити стратегічний розвиток підприємства, розробити 

тактичні та оперативні дії для мінімізації наслідків кризи та негативного 

впливу загроз. Перспективою подальших досліджень є вдосконалення 

структури безпеки підприємств за видами діяльності, розробка підходів до 

оцінювання рівня та оптимальної структури безпеки підприємства. 
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Вирішення соціальних завдань у сучасному суспільстві набуває 

першочергового значення. Проте економічна криза знизила можливості 

держави щодо виконання всіх своїх соціальних функцій. Сьогодні 

підприємництво може стати новою активною силою, здатною нарівні з 

державою нести тягар соціальної відповідальності як щодо своїх працівників, 

так і щодо суспільства загалом.  

В умовах посткризового періоду ставляться нові вимоги до формування і 

реалізації корпоративної соціальної відповідальності підприємств. На 

перший план виступає важливість тристоронньої взаємодії держави, бізнесу і 

суспільства в пошуках виходу з кризової ситуації, що обумовлює 

необхідність уточнення існуючих пріоритетів, удосконалення методів та 

інструментів досягнення стратегічних цілей як окремих підприємств, так і 

суспільства загалом.  

Проблемам соціальної відповідальності бізнесу присвячені наукові праці 

таких зарубіжних і вітчизняних вчених, як: В. Апопі:, Г. Башнянин, О. 

Березіна, Х. Боуен, Т. Васильців, В. Воробей, О. Ворона, С. Гринкевич, О. 
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Грішнова, О. Даниленко, К. Девіс, С. Задек, С. Ілляшенко, О. Іляш, Т. 

Калінеску, А. Керол, А. Колот, Ф. Котлер, Н. Краснокутська.  

В економічній літературі механізм розглядають як сукупність 

організаційних і економічних важелів (кожному з яких властиві власні форми 

управлінського впливу), що чинять вплив на економічні та організаційні 

параметри системи управління підприємством, що сприяє досягненню 

певних цілей. В структурі організаційно-економічного механізму слід 

виділяти три системи: систему забезпечення, функціональну систему, цільову 

систему [2]. В. Козаченко трактує організаційно-економічний механізм, як 

інструмент управління, який є сукупністю управлінських елементів і 

способів їхньої організаційної, інформаційної, мотиваційної та правової 

підтримки, шляхом використання якого з урахуванням особливостей 

діяльності підприємства забезпечується досягнення певної мети, заради чого, 

власне, і створюється відповідний механізм [3].  

Механізм повинен розглядатися як відкрита, динамічна структура, що 

регулюється дією економічних законів, вимогами чинного законодавства та 

забезпечує взаємоузгодженість інтересів підприємства та потреб 

зацікавлених сторін, проходячи у своєму безперервному розвитку етапи 

планування, організації, впровадження, контролю. Отже, будь-який механізм 

виходить за межі окремого підприємства, оскільки функціонує в межах 

правового поля держави, а його дія може мати зовнішнє спрямування. З 

огляду на це, організаційно-економічний механізм реалізації соціальної 

відповідальності підприємства вважаємо за доцільне розглядати на засадах  

синергетичного підходу як сукупність важелів, інструментів та заходів 

організаційного, інформаційного, мотиваційного впливу на процеси 

соціально відповідальної діяльності підприємства з метою їх активізації та 

підвищення ефективності.  

До засадничих положень побудови моделі механізму реалізації 

соціальної відповідальності підприємства слід віднести:  
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1) розгляд соціальної відповідальності підприємства як складової 

частини загальної системи управління, що відноситься до соціальної сфери;  

2) визнання господарської діяльності індивідуума соціальною дією 

тільки у випадку, якщо при розпорядженні економічними благами до уваги 

беруться інші індивіди;  

3) врахування проблем взаємодії підприємства та зовнішнього 

середовища, яке формується суспільством, державою, громадськими та 

підприємницькими об’єднаннями;  

4) врахування галузевих особливостей та основних функцій, на 

виконання яких спрямована діяльність підприємства;  

5) врахування норм корпоративної культури при визначенні основних 

напрямків соціальної відповідальності підприємства.  

Застосування синергетичного підходу до формування механізму 

реалізації соціальної відповідальності підприємств дозволяє розглядати:  

по-перше, саме підприємство як складну відкриту господарську систему, 

яка володіє власним механізмом управління соціальними процесами, дія 

якого спрямована на досягнення стратегічних цілей підприємства;  

по-друге, трудовий колектив (персонал) підприємства як його 

підсистему, яка перебуває під управлінським і регулюючим впливом 

керуючої підсистеми підприємства;  

по-третє, підприємство як господарську систему, яка може вступати у 

взаємодію з іншими господарськими системами (юридичними та фізичними 

особами, територіальними громадами, тощо);  

по-четверте, підприємство як складову системи вищого порядку – 

національної економіки. При цьому на рівні держави встановлюються 

правила і норми реалізації соціально відповідальних відносин між усіма 

суб’єктами таких відносин.  

Таким чином, підприємство в багаторівневій моделі реалізації соціальної 

відповідальності в суспільстві одночасно розглядається як підсистема, 

надсистема і взаємодіюча система. Зважаючи на зазначене, суб’єктом 
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соціальної відповідальності підприємства виступають не тільки управлінські 

структури окремих підприємств, але і державні органи влади національного і 

регіонального рівнів, підприємницькі об’єднання, громадські інституції, які 

розробляють напрями і норми здійснення соціальної політики підприємства, 

стимулюють їх дотримання.  

Слід наголосити і на особливій ролі держави в розвитку системи 

соціальної відповідальності підприємств. Без ефективної державної 

підтримки та системи стимулювання українські підприємства не зможуть 

реалізовувати соціальну політику.  

В Україні механізм реалізації соціальної відповідальності підприємств 

ґрунтується на законодавчій базі, яка регулює відносини у сферах соціально-

трудових відносин, інформаційної, фіскальної та екологічної політики (табл. 

1.). У своїй сукупності вони визначають набір важелів та інструментів, які 

можуть застосовуватись державою з метою регулювання та реалізації 

принципів соціальної діяльності бізнесу. Поряд з цим, не слід применшувати 

роль самого підприємства як основного носія корпоративної соціальної 

політики. Саме управлінський апарат конкретного підприємства, виходячи з 

фінансових можливостей підприємства, його корпоративних цілей і завдань, 

розвиває основні напрями його соціальної політики.  

Працівник підприємства може одночасно виступати суб’єктом 

корпоративної соціальної відповідальності (будучи активним членом 

профспілки, представником корпоративної культури підприємства), і її 

об’єктом (на який спрямовані основні вектори внутрішньої соціальної роботи 

підприємства).  

В першу чергу, соціальна робота підприємства має бути орієнтована на 

персонал. Соціальна відповідальність підприємства, що орієнтована на 

персонал, має проявлятися, по-перше, у формі справедливої заробітної плати 

і гідних умов праці, по-друге, через інструменти досягнення лояльності 

працівників до підприємства: матеріальне стимулювання; нематеріальне 

стимулювання.  
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До нематеріальних інструментів стимулювання віднесемо соціальні 

пакети, тренінги, освітні заходи, медичні програми, спортивні заходи, 

корпоративні свята. При цьому основна увага приділяється індивідуальному 

внеску працівників у розвиток підприємства та їх потребам. Це дозволяє 

створити у персоналу відчуття власної значущості для підприємства, сприяє 

його прагненню виправдати довіру, формуванню відповідальності за внесок у 

розвиток ділової репутації підприємства. Запорукою успіху реалізації 

соціальної відповідальності щодо персоналу підприємства є вдалий синтез 

інструментів матеріального і нематеріального заохочення.  

      Таблиця 1. - Законодавче забезпечення реалізації соціальної 

відповідальності підприємств в Україні  

Сфера  Законодавчі акти 

Відносини із 

споживачами та 

бізнес-партнерами 

 Господарський Кодекс України (встановлює основні принципи 

побудови правових відносин  (купівлі-продажу);  

- Закон України «Про захист прав споживачів»;  

- Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції»;  

- Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення 

недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» та ін.  

Відносини 

підприємств з 

працівниками 

(соціальні, пенсійні 

та трудові питання) 

- Конституція України;  

- Кодекс законів про працю (регулює питання, пов’язані з трудовими 

контрактами, робочим часом, умовами праці, безпекою на робочому 

місці, соціальним захистом, порядком вирішення трудових спорів та 

ін.);  

- Закон України «Про охорону праці»;  

- Закон України «Про відпустки» та ін. 

Відносини 

підприємств з 

органами влади  

- Податковий Кодекс України (передбачає ряд податкових пільг для 

таких категорій як асоціація інвалідів, потерпілі від екологічних, 

техногенних та інших катастроф);  

- Закон України «Про благодійність та благодійні організації» 

(передбачає податкові пільги для юридичних та фізичних осіб, які 

віддають частину своїх прибутків на благодійність, а також для 

благодійних організацій);  
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- Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» та ін.  

Інформація та  

реклама  

- Конституція України;  

- Закон України «Про доступ до публічної інформації»;  

- Закон України «Про рекламу»;  

- Закон України «Про екологічний аудит»;  

- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення»;  

- Закон України «Про охорону навколишнього середовища» 

(закріплює право населення на доступ до екологічної інформації та 

активну участь у відповідних заходах) та ін. 

Права людини   Україна закріпила ряд правових норм, які відповідають 

фундаментальним вимогам та стандартам правових актів ООН та 

підписала принципові міжнародні документи із захисту прав 

людини.  

Зазначимо, що особливої ваги в цьому контексті набуває наявність 

зворотного зв’язку. Принцип зворотного зв’язку передбачає можливість 

персоналу донести до власника свою думку про ефективність менеджменту і 

соціальну політику підприємства, ступінь його задоволеності і побажання.  

Результатом налагодження соціально відповідальних відносин 

«підприємство – персонал» є покращення соціально-психологічного клімату 

в межах підприємства. Соціально-психологічний клімат – соціально-

психологічний стан колективу, результат спільної діяльності людей, їх між 

особових відносин, детермінованих не стільки об’єктивними умовами, 

скільки суб’єктивною потребою персоналу в спілкуванні, і його 

задоволенням. Саме від соціально-психологічного клімату в колективі 

безпосередньо залежить встановлення морально-етичних цінностей на 

підприємстві та рівень розвитку його корпоративної культури. Однак 

об’єктну область корпоративної соціальної відповідальності не можна 

зводити лише до питань підтримки співробітників підприємств; це більш 

широке коло питань, яке повинно включати і проблеми всього суспільства – 

споживачів, бізнес-партнерів, конкурентів, громади, держави.  
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По відношенню до кожного із цих об’єктів підприємство розробляє 

власний набір інструментів реалізації соціальної відповідальності, такими 

інструментами можуть виступати:  

        – у відносинах з громадою – соціальне інвестування, меценатство, 

спонсорство;  

– у відносинах із споживачами – асортиментна політика, цінова 

політика, інформаційна політика, забезпечення якості товарів, розширення 

торговельної мережі;  

– у відносинах із діловими партнерами і конкурентами – інформаційна 

відкритість, добросовісна конкуренція, відповідальність, договірна 

дисципліна;  

– у відносинах із державою – добросовісне виконання визначених 

законодавством обов’язків (вчасна і в повному обсязі сплата податків та 

інших платежів, участь у розвитку соціальної інфраструктури).  

За критерієм мотивації підприємців щодо реалізації соціальної 

відповідальності всі інструменти соціальної політики підприємства можна 

поділити на дві групи. З одного боку, підприємці очікують на певні переваги 

від участі у соціальних проектах, що формує активну мотивацію. До мотивів, 

які зумовлюють активні дії підприємства, можна віднести: формування 

сприятливих майбутніх умов для функціонування бізнесу в перспективі, 

побудову привабливого іміджу підприємства, залучення додаткових 

інвестицій, збільшення клієнтської бази і покращення економічних 

результатів діяльності, залучення кваліфікованого персоналу.  

З іншого боку, велике значення має те, що соціальні заходи виступають 

ключовим елементом управління ризиками. Ці аргументи формують 

реактивну мотивацію, тобто соціально відповідальна поведінка розглядається 

як засіб збереження досягнутої стабільності [4].  

В світлі дослідження мотивації реалізації соціальної відповідальності 

підприємств вважаємо слушною думку дослідника П. Тархова, який 

наголошує на необхідності в сучасних умовах формувати не просто інститут 



498 
 

соціальної відповідальності, а інститут саме позитивної соціальної 

відповідальності, тобто такий, що ґрунтується на засадах активної мотивації.  

Основними рисами цього інституту є:  

– домінування позитивних методів мотивації;  

– самостійний вибір обсягу соціальних зобов’язань;  

– перехід від моральної відповідальності до юридичної;  

– відповідальність не стільки за невиконання певних вимог, скільки за 

досягнення ефективних результатів діяльності;  

– проактивний (перспективний) характер відповідальності.  

На відміну від більшості механізмів відповідальності, що виникають 

внаслідок вимушених соціальних обмежень, в основі позитивної соціальної 

відповідальності лежить добровільний вибір.  

Проведення методологічного аналізу системи соціальної 

відповідальності дозволило виділити зовнішній контур такої системи та 

внутрішнє середовище реалізації соціальної відповідальності підприємства, а 

також окреслити основні зовнішні та внутрішні чинники, що детермінують 

розвиток соціальної політики підприємства.  

До сукупності зовнішніх чинників можна віднести державну підтримку 

соціальної відповідальності підприємств, адекватність системи 

оподаткування, соціальну захищеність підприємницької діяльності, суспільну 

оцінку участі підприємств у соціальних проектах, консолідацію 

підприємницького середовища, участь підприємства в суспільному житті 

територіальної громади, а також низку галузевих чинників – залученість 

підприємств до реалізації соціальної відповідальності, добросовісність 

конкурентних відносин в галузі тощо.  

До внутрішніх чинників можна віднести розвиток системи соціальних 

гарантій для співробітників підприємства, наявність корпоративної культури 

підприємства, внутрішній соціальний клімат підприємства, схильність топ-

менеджменту до імплементації соціально відповідальних відносин, 
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спрямованість працівників на професійне виконання обов’язків та 

націленість на навчання і кар’єрне зростання тощо.  

Організаційно-економічний механізм реалізації соціальної 

відповідальності підприємства формується за певною структурою 

(сукупністю елементів), організація якої визначається функціями, на 

виконання яких спрямований механізм. У сучасних економічних умовах 

соціальна відповідальність підприємства розглядається як стандарт 

розвиненого корпоративного управління. Тому основною функцією такого 

механізму слід визнати досягнення стійкості підприємства як відкритої 

соціально-економічної системи, що забезпечується шляхом врегулювання 

конфлікту інтересів в зовнішньому і внутрішньому середовищі та залучення 

стейкхолдерів підприємства в процес прийняття стратегічних рішень 

(стейкхолдером вважається будь-яка особа або група осіб, що впливає на 

діяльність організації або відчуває на собі вплив цієї діяльності: місцева 

громада, яка хоче мати інформацію про стан забруднення навколишнього 

середовища підприємством, споживачі, які прагнуть до об’єктивної 

інформації про товари, інвестори тощо).  

В реалізації соціальної відповідальності в межах підприємства 

визначальною є група функцій управління, серед яких – планування, 

організування, мотивування, контроль та регулювання.  

Імплементація зазначених функцій має базуватися на використанні 

достовірної та своєчасної інформації, без якої проведення аналізу стану та 

динаміки всіх процесів управління соціальною відповідальністю є 

неможливим. На основі здійсненого аналізу уможливлюється оперативне 

прийняття оптимальних рішень, формування системи заходів щодо 

підвищення ефективності внутрішніх та зовнішніх проявів соціальної 

відповідальності. 
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         У статті досліджено існуючі підходи до визначення сутності поняття 

«поточна дебіторська заборгованість», розкрито проблеми класифікації, 

здійснено критичний аналіз нормативної бази, розроблено пропозиції щодо 

удосконалення обліку поточної дебіторської заборгованості на 

підприємстві. 
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розрахунки, резерв сумнівних боргів. 

У процесі діяльності підприємства не завжди здійснюють розрахунки з 

іншими підприємствами або фізичними особами одночасно з відвантаженням 

продукції, виконанням робіт, наданням послуг. У зв’язку із цим у них 

виникає дебіторська заборгованість.  

Поточна дебіторська заборгованість входить до складу оборотних 

активів та істотно впливає на показники фінансового стану суб’єктів 
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господарювання, тому для підприємств проблема ефективного обліку 

поточної дебіторської заборгованості, спрямованого на оптимізацію 

загального її розміру та забезпечення своєчасної інкасації, має велике 

значення. 

Питома вага поточної дебіторської заборгованості в активах вітчизняних 

підприємств становить близько 20%. Зростання обсягів поточної дебіторської 

заборгованості веде до погіршення ліквідної позиції підприємства.  

Дослідженнями проблеми обліку поточної дебіторської заборгованості 

підприємства займались вітчизняні та зарубіжні науковці: М.Д. Білик, О. 

Бланк, В.Ф. Палій, Л.А. Бернстайн Л.В. Нападовська, С.Ф. Голов, Н. 

Матицина, Г. Нашкерська, Я.В. Соколов, В.В. Галасюк,    Л. Городянська, Н. 

Гура, Н.В. Оляднічук, П. Хомин, М.В. Кужельний, Ван Хорн Дж. К., та інші. 

Проте, незважаючи на отримані результати щодо поточної дебіторської 

заборгованості підприємства існують, які потребують подальшого 

дослідження: відсутність механізмів управління поточною дебіторською 

заборгованістю; організація обліку поточної дебіторської заборгованості на 

базі комп`ютерних технологій (більшість розповсюджених бухгалтерських 

програм орієнтовані на підтримку фінансової звітності для зовнішніх 

користувачів, а не для забезпечення інформацією внутрішніх користувачів 

для прийняття ними управлінських рішень); формування облікової політики 

підприємства щодо обліку дебіторської заборгованості; відсутність чіткої 

схеми деталізації та співвідношення різних видів дебіторської заборгованості 

у загальній їх структурі. Саме тому, особливо в умовах збільшення кількості 

підприємств та загостреної конкуренції, актуальною постає проблема обліку 

поточної дебіторської заборгованості та шляхи її оптимізації. 

Метою статті є дослідження теоретико-методологічних положень з 

обліку поточної дебіторської заборгованості та розробка практичних 

рекомендацій щодо його удосконалення.  

Методологічні засади формування в обліку інформації про дебіторську 

заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності визначено у Положенні 
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(стандарті) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 

237 [14]. 

Теоретичним підґрунтям для розгляду сутності поняття «поточна 

дебіторська заборгованість» є наукові розробки вітчизняних та зарубіжних 

вчених економістів. Розглянемо окремі визначення поняття «поточної 

дебіторської заборгованості» на основі характеристики даних, наведених у 

таблиці 1. 

Як видно з табл.1, більшість вчених трактують поточну дебіторську 

заборгованість як майнові вимоги до інших осіб, що є їх боржниками в 

правовідносинах, які виникають за різних обставин. Таким чином, з метою 

уточнення дефініції поняття «поточної дебіторської заборгованості» можна 

запропонувати таке визначення: «Поточна дебіторська заборгованість 

підприємства – це вартісне вираження боргових зобов'язань різних 

контрагентів підприємства (зокрема, дієздатних фізичних та юридичних осіб, 

які можуть брати на себе певні фінансові зобов'язання та нести 

відповідальність за їх виконання), що виникли внаслідок господарських 

стосунків між ними, відображаються як актив підприємства станом на 

визначену дату та передбачають певний проміжок часу між прийняттям на 

себе зобов'язань та їх фактичним виконанням». 

Дебіторами можуть бути юридичні і фізичні особи, які в результаті 

подій, що минули, винні підприємству грошові кошти, їх еквіваленти або 

інші активи [14].  

Як і будь – який актив, дебіторська заборгованість визнається активом, 

якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод і може бути 

достовірно визначена її сума.  

Класифікація дебіторської заборгованості здійснюється з урахуванням 

наступних її критеріїв: термін погашення та зв’язок з нормальним 

операційним циклом; об’єкти, за якими виникла дебіторська заборгованість; 

своєчасність погашення. Причини виникнення дебіторської заборгованості 
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залежно від технології, організації та обсягу виробництва, видів продукції та 

їх реалізації дуже різноманітні. Поточна дебіторська заборгованість виникає 

під час нормального операційного циклу або погашається впродовж року з 

дати балансу [14]. Таким чином, для визнання поточної дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги необхідно, щоб 

виконувалися критерії визнання доходу [15]: 

 покупцеві передано ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на 

продукцію (товар, інший актив); 

Таблиця 1.-  Трактування поняття «поточна дебіторська заборгованість» 

ПІБ 

автора 

Тлумачення авторів поняття «поточна дебіторська заборгованість» 

Західні наукові школи 

Бернстайн Л.А. [2] Поточна дебіторська заборгованість розглядається як суми, які вам 

винні (зазвичай за продані товари або послуги). Дебіторською 

заборгованістю вважаються також нараховані суми, такі, як орендні 

платежі, відсотки й т.д. Дебіторська заборгованість, яка відноситься до 

поточних активів, повинна бути отримана протягом року або 

нормального виробничо-комерційного циклу. Нормальний виробничо-

комерційний цикл - поняття, що має велике значення при поділі статей 

на поточні й непоточні. Виробничо-комерційний цикл охоплює весь 

відрізок часу, починаючи із вкладення грошей для здійснення 

закупівель, до стягнення дебіторської заборгованості, що виникла в 

результаті продажу продукції, послуг. 

Ван Хорн Дж. К. [4] Дебіторська заборгованість - суми, які повинні фірмі, відносяться до 

поточних активів. 

Вітчизняні наукові школи 

Білик М. Д. [1] Поточна дебіторська заборгованість - це матеріальні ресурси, не 

оплачені контрагентами, або готівка, що вилучена у підприємства. 

Бланк І.О. [3] Поточна дебіторська заборгованість характеризує суму заборгованості 

на користь підприємства, що представлена фінансовими 

зобов'язаннями юридичних і фізичних осіб за розрахунками за товари, 

роботи, послуги, видані аванси тощо. 

Кужельний М.В. [7] Під поточною дебіторською заборгованістю розуміє права на 

повернення боргу. 
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Матицина Н. [8] Поточна дебіторська заборгованість - розмір неспроможності суб’єкта 

підприємницької діяльності виконати грошові зобов’язання перед 

підприємством після настання встановленого договором строку оплати 

їх. 

Нашкерська Г. [10] 

 

Поточну дебіторську заборгованість можна визначити як особливий вид 

активу, що визначає права підприємства на отримання від контрагентів 

грошових коштів. 

Новікова Н.М. [11] Поточна дебіторська заборгованість торговельного підприємства за 

товари (роботи, послуги) представляє собою суму грошової та майнової 

заборгованості на користь підприємства на певну дату за наданий 

комерційний та споживчий кредити покупцям, а також авансування 

постачальників (попередня оплата), щодо яких у торговельного 

підприємства з’являється майнове право вимоги оплати боргу. 

Палій В.Ф. [13] Визначає поточну дебіторську заборгованість як вкладення в обігові 

кошти. 

 

 підприємство не здійснює надалі управління та контроль за 

реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); 

 сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; 

 є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення 

економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, 

можуть бути достовірно визначені. 

 Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу 

обчислюється величина резерву сумнівних боргів, яка визначається виходячи 

з платоспроможності окремих дебіторів або на основі класифікації 

дебіторської заборгованості, що здійснюється шляхом групування 

дебіторської заборгованості за строками її непогашення. Тому для науково 

обґрунтованого прогнозування, обліку, обчислення та визначення 

дебіторської заборгованості необхідні її групування й класифікація за 

окремими ознаками. Класифікаційні ознаки мають охоплювати комплексне 

вивчення дебіторської заборгованості та забезпечувати у потрібному розрізі 

її групування. 
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Аналіз літературних джерел вказує на відсутність єдиного підходу з 

приводу класифікації дебіторської заборгованості серед науковців. Серед них 

є прихильники більш детальної класифікації дебіторської заборгованості з 

подальшим її відображенням у статтях фінансовій звітності, а деякі з них 

вважають, що даний факт призводить лише до перевантаження фінансової 

звітності і нагромадження інформації (таблиця 2): 

Таблиця 2. Узагальнено наукові підходи щодо трактування поняття      

«Класифікація поточної дебіторської заборгованості» 

ПІБ Тлумачення авторів класифікації поточної дебіторської заборгованості 

Матицина Н. [8] Класифікація за вітчизняним досвідом зорієнтована на жорстко регульовану 

економіку та недостатньо враховує вимоги ринку. Тому із розширенням 

міжнародних відносин і переходом на Міжнародні стандарти фінансової 

звітності під час вирішення цього питання потрібно враховувати досвід 

зарубіжних країн. 

Городянська Л. [5] Вважає за доцільне сформувати загальну класифікацію поточної та 

довгострокової дебіторської заборгованості за видами, які залежать від 

способу її виникнення. 

Білик М.Д. [1] Пропонує у своїй роботі наступну класифікацію дебіторської заборгованості: 

за способом виникнення (товарна, інша), за термінами погашення 

(короткострокова, довгострокова, термінова, прострочена, відстрочена), за 

забезпеченістю (забезпечена, і незабезпечена), за контрагентами (вітчизняні 

дебітори, іноземні дебітори), за ступенем дотримання фінансової 

дисципліни (допустима, невиправдана), за формою погашення (монетарна, 

немонетарна). 

Бланк І.О. [3] У господарській діяльності виділяє такі види дебіторської заборгованості: за 

товари, роботи, послуги, строк оплати яких не настав; за товари, роботи, 

послуги, неоплачені в строк; по векселях отриманих; по розрахунках з 

бюджетом; по розрахунках з персоналом; інші види дебіторської 

заборгованості. 

 

Як видно з табл.2, вчені проводять класифікацію поточної дебіторської 

заборгованості за різними ознаками. Класифікація поточної дебіторської 

заборгованості за зарубіжним досвідом суттєво відрізняється від вітчизняної, 

оскільки ґрунтується на припущенні: різна дебіторська заборгованість для 

різних цілей управління. В цьому випадку передбачається виділення трьох 
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класифікаційних напрямів: для оцінки фінансового результату; для 

прийняття управлінських рішень; для контролю і регулювання [7]. 

Інформація про поточну дебіторську заборгованість згруповану в межах 

кожного з цих напрямів, може бути використана для прийняття 

управлінських рішень і повинна підлягати контролю. Тому класифікацію 

поточної дебіторської  заборгованості необхідно проводити за одним 

напрямком - «для оцінки фінансового стану та прийняття управлінських 

рішень», у межах якого здійснювати групування поточної дебіторської 

заборгованості за такими ознаками: за об`єктами, щодо яких виникає поточна 

дебіторська заборгованість, за своєчасністю погашення, за видом активів, 

залежно від забезпеченості.  

Отже, групування дебіторської заборгованості за економічною сутністю 

характеризує її відношення до створення сприятливого фінансового стану 

підприємства та дає змогу виділити невикористані резерви грошових коштів.  

Для обліку поточної дебіторської заборгованості Планом рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 

операцій підприємств і організацій, затвердженим наказом Міністерства 

фінансів України від 30.11.99 р. № 291 (зі змінами і доповненнями) 

передбачено рахунки третього класу, а саме рахунки 34 «Короткострокові 

векселі одержані», 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками», 37 

«Розрахунки з різними дебіторами», 38 «Резерв сумнівних боргів». 

На рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані" ведеться облік 

заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену 

продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими 

операціями, яка забезпечена векселями. На рахунку 36 "Розрахунки з 

покупцями та замовниками" здійснюється узагальнення інформації про 

розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, 

виконані роботи й послуги, крім заборгованості, яка забезпечена векселем, а 

також узагальнюється  інформація про розрахунки з учасниками промислово-

фінансової групи. На рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" ведеться 
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облік розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними 

дебіторами за авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями, 

за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та 

за іншими операціями. Субрахунок 374 «Розрахунки за претензіями» 

призначено для ведення обліку «розрахунків за претензіями, які пред’явлені 

постачальникам, підрядникам, транспортним та іншим організаціям, а також 

за пред’явленими їм та визнаними штрафами, пенею, неустойками» [6]. 

Така характеристика субрахунку не дає права на відображення претензій 

дебіторам, оскільки їх не можна віднести до жодної групи з наведених у 

характеристиці субрахунку. Необхідно зазначити, що характеристика 

субрахунку потребує редагування, а саме: субрахунок призначено для 

ведення обліку розрахунків за претензіями, які пред’явлені постачальникам, 

підрядникам, дебіторам підприємства, транспортним та іншим організаціям, 

а також за пред’явленими їм та визнаними штрафами, пенею, неустойками.  

Необхідно вдосконалити політику управління поточною дебіторською 

заборгованістю, адже саме політика управління дебіторською 

заборгованістю, яка представляє собою частину загальної політики 

управління оборотними активами і маркетингової політики підприємства, 

спрямованої на розширення обсягів реалізації продукції, визначає 

ефективність роботи підприємства. Тому досить важливим є визначення 

основних (ключових) етапів формування політики управління дебіторською 

заборгованістю: 

1. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства у попередньому 

періоді. 

2. Формування принципів кредитної політики відносно до покупці в 

продукції. 

3. Визначення можливої суми фінансових коштів, які інвестуються в 

дебіторську заборгованість по товарному та споживчому кредиту. 

4. Формування системи кредитних умов. 
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5. Формування стандартів оцінки покупців і диференціація умов надання 

кредиту. 

6. Формування процедури інкасації дебіторської заборгованості. 

7. Забезпечення використання на підприємстві сучасних форм 

фінансування дебіторської заборгованості. 

8. Побудова ефективної системи контролю за рухом і своєчасною 

інкасацією дебіторської заборгованості. 

Можна запропонувати певні зміни у формах звітності підприємств і 

організацій. З метою посилення аналітичної можливості балансу, його 

інформативності, співставності показників, надання можливості 

користувачам фінансової звітності оцінити реальний стан заборгованості 

підприємства, її якісний склад, запропоновано розділення рядка 1125 Ф-1 

«Баланс (Звіт про фінансовий стан)»: «Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи і послуги, термін сплати якої не настав» та «Дебіторська 

заборгованість за товари, роботи і послуги не сплачена в належний термін». 

Згідно з П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» суму витрат від зменшення 

корисності фінансового активу визначають як різницю між його балансовою 

та теперішньою вартістю очікуваних грошових потоків, дисконтованих за 

поточною ринковою ставкою відсотка на подібний фінансовий актив, з 

визнанням цієї різниці іншими витратами звітного періоду. При цьому згідно 

з даним Стандартом методи формування резерву сумнівних боргів не 

передбачені. 

Невідповідність П(С)БО міжнародним стандартам суттєво зросла з 1 

січня 2005 року внаслідок прийняття нових стандартів (МСФЗ) і внесення 

змін до більшості раніше прийнятих стандартів (МСБО). Внаслідок цього 

невідповідність міжнародним стандартам спостерігається у сфері подання 

інформації про фінансові інструменти: П(С)БО 10 «Дебіторська 

заборгованість», П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 39 

«Фінансові інструменти: визнання та оцінка» [9]. 
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Підходи до визнання та оцінки дебіторської заборгованості в наведених 

документах різні. Так, П(С)БО 10 і П(С)БО 13 регулюють порядок визнання 

та оцінки значної частини дебіторської заборгованості, що є фінансовим 

активом та взаємозв`язку між ними. У цих стандартах немає взаємних 

посилань, зокрема П(С)БО 10 не визнає дебіторську заборгованість як 

фінансовий інструмент. Через це складається враження, що вони стосуються 

різних активів. МСФЗ не передбачено окремого стандарту, який визначає 

інтерпретацію, визнання та оцінку дебіторської заборгованості. ЇЇ розкриття 

здійснюється у МСБО 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання» і 

МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» тобто її класифікують 

як один із видів фінансових інструментів.  

Висновки. Отже, для уникнення ризиків неплатоспроможності і 

зниження показників ліквідності необхідне удосконалення всіх складових 

обліку з метою більш коректного відображення поточної дебіторської 

заборгованості в системі управління підприємством: 

- потрібно узагальнити вітчизняний досвід та розглянути основні 

питання організації дебіторської заборгованості за видами на первинному 

етапі, це дасть змогу уніфікувати, упорядкувати та спростити цей процес на 

практиці; 

- доцільно створити єдиний класифікатор поточної дебіторської 

заборгованості з визначеними параметрами, які б урахували мету 

класифікації, якісні характеристики дебіторської заборгованості та 

користувачів інформації. Застосування даного класифікатора дасть змогу 

формувати якісну бухгалтерську інформацію для контролю, аналізу та 

управління залежно від конкретних потреб користувачів; 

-  подальше вдосконалення нормативної бази дасть можливість 

забезпечити управління розрахунками на принципах оптимізації інтересів 

підприємств партнерів, забезпечить приведення нормативно-правових актів з 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності у відповідність з 

Міжнародними стандартами фінансової звітності.  
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Жерибор І.І. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

У статті досліджено особливості світового досвіду управління якістю 

продукції, способи його контролю, шляхи підвищення рівня якості продукції 

на підприємстві. Виявлено, що у сучасних умовах глобалізації економічних 

відносин під впливом багатьох зовнішніх та внутрішніх факторів контроль 

за якістю та надійністю товарів та послуг і система їх забезпечення 

мають велике значення як для міжнародного іміджу держави, так і для її 

обов’язкового співробітництва з іншими країнами, а також для підтримки 

сталого розвитку внутрішньої економіки.  

Ключові слова: якість, управління, світовий досвід, система управління, 

інтегрована система, конкурентоспроможність.  

Зниження економічного потенціалу України негативно вплинули на 

якість і конкурентоспроможність вітчизняних товарів, робіт, послуг, 
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впровадження сучасних методів управління якістю. На сучасному етапі 

розвитку економіки України важливою умовою успішного функціонування 

підприємств є випуск високоякісної продукції, що сприяє підвищенню її 

конкурентоспроможності на вітчизняних та зарубіжних ринках збуту.  

У вітчизняній та зарубіжній економічній літературі вивчались питання 

управління якістю продукції. Розробці теоретико-методичних основ розвитку 

системи управління якістю продукції на підприємстві присвячені наукові 

праці A. B. Вакуленко, Е. Н. Михеева, В. Момота, Г. Є. Федорова та інших 

науковців. Основою конкурентоспроможності підприємств в Україні в 

умовах глобалізації економіки все більше виступає якість продукції, тому 

правильно обрана стратегія управління якістю продукції дозволить 

забезпечити ефективний розвиток підприємства і підвищення його 

конкурентоспроможності.  

Сучасні складні економічні та політичні процеси в Україні не 

дозволяють вітчизняним підприємствам повною мірою боротися за 

розширення внутрішнього і зовнішнього ринку збуту і однією з причин 

такого становища є недостатньо висока якість продукції. Якість продукції – 

це поняття, яке характеризує параметричні, експлуатаційні, споживчі, 

технологічні, дизайнерські властивості виробу, рівень його стандартизації та 

уніфікації, надійність і довговічність. Основними причинами зниження 

якості продукції на українському ринку є погана якість сировини, низький 

рівень технології, організації виробництва і кваліфікації робітників, 

неритмічність виробництва [5]. Підвищення якості – одна з форм 

конкурентної боротьби, завоювання і утримання позицій на ринку. Високий 

рівень якості продукції сприяє підвищенню попиту на продукцію і 

збільшенню суми прибутку не тільки за рахунок обсягу продажів, але і за 

рахунок більш високих цін. Саме в умовах відкритої ринкової економіки 

немислимої без гострої конкуренції, виявляються фактори, які роблять якість 

умовою виживання товаровиробників, мірилом результативності її 

господарської діяльності, економічного добробуту країни. До таких факторів 
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можна віднести стратегічне планування, наукової організації праці, 

вдосконалення мотиваційних стимулів, створення системи навчання 

робітників усіх категорій і використання нових методів контролю. 

Конкурентоспроможність – це обумовлене економічними, соціальними і 

політичними факторами становище країни або окремого товаровиробника на 

внутрішньому і зовнішньому ринках [2].  

Весь комплекс робіт із забезпечення конкурентоспроможності продукції 

слід розділити на дві частини: базис і надбудова. Базова частина пов’язана з 

освоєнням нової та удосконаленням існуючих технології виробництва 

продукції. Надбудова – робота з управління якістю цієї продукції, в тому 

чисті і системного управління на основі вимог стандартів серії ISO 9000 і 

принципів ТQМ [4]. Глобальне управління якістю як ідеологія і практика 

побудови бізнес-систем має досить багато різновидів, і суперечки про те, яке 

визначення TQM уважати найбільш адекватним, на сьогодні далекі від 

завершення. У той же час практично всі наявні на сьогоднішній день 

визначення в тій чи іншій мірі містять такі найважливіші елементи, як 

управління окремими процесами як ключ до спільного успіху. Фокус саме на 

бізнес-процесах, а не проектах, продуктах або підрозділах компанії 

вважається найбільш відповідним духу TQM. Саме через оптимізацію 

окремих процесів можна досягти якісно нового функціонування всієї 

компанії в той час, як аналіз вже існуючих і функціонуючих продуктів або 

підрозділів вносить набагато більше «шуму» в оптимізацію діяльності 

організації і залишає набагато менше «шансів» на успіх.  

Систематичність покращень. При управлінні якістю з позицій TQM 

принципово постійно відстежувати виникають неефективності на рівні всієї 

організації, а не тільки окремих підрозділів, звертаючи особливу увагу на 

скорочення тривалості технологічного циклу, скорочення непродуктивних 

витрат ресурсів і утримання превентивної орієнтації управління (мається на 

увазі, що в рамках TQM для компаній принципово важливо не «бігти 

попереду паровоза», вирішуючи проблеми в міру їх виникнення, а 
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превентивно керувати своєю діяльністю, передбачити проблеми і заздалегідь 

забезпечувати їх дозвіл з метою підвищення ефективності управлінської 

системи. Фокус на рівні всієї організації, а не окремих підрозділів. Досвід 

організацій, які намагалися реалізувати стратегію TQM, однозначно показує, 

що позитивного ефекту можна домогтися тільки в тому випадку, якщо зміни 

проводяться і постійно відстежуються в усіх підрозділах компанії. В іншому 

випадку позитивний ефект, досягнутий лише в якомусь окремому підрозділі, 

виявляється повністю «розмитим» у неефективності інших структурних 

одиниць.  

Орієнтація на споживача. Цей компонент включає в себе використання 

ступеня задоволеності споживача як головного індикатора якості, фокус на 

клієнтському сервісі, включення потреб клієнтів в плани розвитку і так 

званий partnering – більш глибока, ніж у традиційному сенсі, інтеграція 

клієнтів і компанії, наприклад, через створення спільних груп щодо 

поліпшення якості, через більш тісну взаємну роботу по розробці нових 

продуктів. 

Управління на основі фактів (ManagementBy-Fact). Даний компонент 

TQM вимагає більш систематичного прийняття управлінських рішень, 

базуючись при цьому тільки на основі фактичної оцінки стану справ в 

компанії, з використанням передових систем підтримки прийняття рішень 

шляхом розробки системи контрольних показників роботи компанії. 

Залучення працівників до процесу оптимізації повсякденної діяльності 

компанії. При цьому працівникам відводиться ключова роль, оскільки саме 

вони набагато краще менеджменту обізнані про те, які частини 

технологічного процесу є «вузькими місцями», де найбільш великий 

потенціал усунення неефективних. Цей компонент TQM у певному сенсі 

близький по духу до ідеології employee empowerment (надання 

співробітникам більш значною свободи дій, децентралізації прийняття 

управлінських рішень, встановлення більш тісного зв’язку між результатами 

роботи і винагородою працівників). Однак, на відміну від ідеології employee 



515 
 

empowerment залучення працівників у сенсі TQM націлене в першу чергу не 

на реалізацію їх потенціалу, а на підвищення виробничої ефективності. 

Багатофункціональний менеджмент. Ця ідея тісно пов’язана з фокусом 

на виробничо-комерційних процесах і полягає в тому, що на всіх стадіях 

розробки, втілення та вдосконалення системи управління на підприємстві 

менеджери не повинні замикатися на функціонуванні своїх підрозділів, а 

повинні бути в максимально можливій мірі залучені до відповідних процесів 

незалежно від того, в рамках якого саме структурного підрозділу компанії 

вони протікають. Даний принцип визнає, що тільки такий менеджмент – який 

орієнтований тільки на процеси і сприймає структурні межі своїх підрозділів 

як другорядний фактор – має шанси створити справді високоефективні 

системи управління. Відносини з постачальниками. Багато керівників 

традиційно сприймають все, що пов’язано з роботою їх постачальників, як 

зовні задані чинники. Якщо технологічно це можливо, менеджери найчастіше 

прагнуть вирішити проблеми з якістю роботи постачальників у першу чергу 

через перемикання на нових постачальників. Інакше кажучи, менеджери не 

виявляють належної зацікавленості в роботі своїх постачальників. Така 

позиція призводить до численних випадків неефективного виробництва, 

втрати ресурсів, але найголовніше – часу. Більш того, якщо менеджер не в 

змозі чітко сформулювати вимоги до поліпшення якості роботи 

постачальника і допомогти йому виконати ці вимоги, перехід до нових 

постачальників може стати лише тимчасовим вирішенням проблеми. 

Визнання TQM як центральної стратегії завоювання високої 

конкурентоспроможності та частки ринку. Практика застосування ідеї 

глобального управління якістю показала, що успіху можна досягти тільки за 

наявності серйозного прагнення у менеджменту всіх рівнів до реалізації 

наміченої мети. На відміну від багатьох інших підходів до управління, в яких 

визнається (хоча і не повна, але хоча б часткова) ефективність окремих 

покращень і «локальних проривів», у підході TQM принципово важлива саме 

його цілісність. Спроби застосування ідей TQM на рівні окремих підрозділів 
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організації або окремих процесів приречені на «пробуксовування», оскільки 

ефекту можна досягти лише за умови повної (або практично повної) 

ліквідації «вузьких місць» в управлінні якістю – адже рівень якості будь-

якого продукту визначається якістю і надійністю самого низькоякісного 

елемента. Такі основні принципи системи глобального управління якістю. 

Різні варіанти цього підходу пропонують їх різні комбінації і, крім того, існує 

певні варіації підходу в залежності від галузевої або географічної специфіки 

компаній. Проте, всі вони поділяють перераховані вище принципи. 

Незважаючи на велику кількість варіантів практичного застосування 

систем глобального управління якістю, в західній управлінській практиці вже 

виробилося стійке уявлення про те, що перераховані принципи дійсно 

складають «ядро» всього підходу. Крім того, дуже важливу роль у 

виробленні єдиного погляду на сутність TQM зіграла щорічна премія 

Малкольма Болдріджа за рішенням Конгресу в 1987 р. Так вручення премії 

знаходиться під контролем Національного інституту стандартів і технологій 

– організації, високоавторитетної як в діловому середовищі, так і в 

інженерних колах. Премією Болдріджа щорічно нагороджуються компанії і 

організації, які демонструють видатні досягнення і адаптують найбільш 

інноваційні підходи в таких областях, як лідерство, стратегічне планування, 

орієнтація на клієнта і ринок, інформаційні системи, людські ресурси, 

управління процесами і фінансові результати. Головною метою премії є 

заохочення компаній, робота яких сприяє збереженню та поліпшенню 

конкурентної позиції американської економіки на світових ринках. Саме 

відповідно до вимог експертного комітету цієї премії і сформульовані 

представлені вище критерії.  

Слід зазначити, що підвищення якості та конкурентоспроможності 

продукції впливає на: зростання продуктивності суспільної праці; темпи і 

ефективність науково-технічного прогресу; структуру виробництва і 

функціональний розподіл потужностей. Забезпечує ефективне використання 

основних фондів; економію сировини, матеріалів, палива, енергії, зростання 
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ефективності інвестицій. Сприяє повному задоволенню різноманітного 

попиту споживачів; виходу підприємств на світовий ринок, збільшенню 

експорту; формуванню іміджу підприємства як економічно надійного 

партнера [1]. 

Таким чином, вирішення проблеми підвищення якості продукції на 

підприємстві – це перш за все високий його імідж серед покупців, це вихід не 

тільки на внутрішній, але і на зовнішній ринок, це основа для отримання 

максимального прибутку і забезпечення стабільного фінансового стану. Щоб 

забезпечити не тільки конкурентоспроможність, а й лідерство на ринку, 

підприємство зобов’язане використовувати такий тип поведінки, як збутовий 

маркетинг [2].  

Найважливішою проблемою розвитку економіки України є підвищення 

ефективності суспільного виробництва при зосередженні зусиль на випуск 

конкурентоспроможної продукції та одночасному забезпеченні повної 

зайнятості працездатного населення. Управління якістю продукції 

підприємства – це цілеспрямоване підвищення конкурентоспроможності його 

продукції, який може бути досягнутий за рахунок наступних заходів: – 

активізувати діяльність Національної ради з якості при Президентові України 

з метою проведення державної політики в області якості [3]; – забезпечення 

всебічної підтримки щодо підвищення якості та конкурентоспроможності 

продукції з боку держави; – активізація заходів щодо співробітництва 

України з міжнародними організаціями, в тому числі з Європейською 

організацією [3], підвищення якості продукції та конкурентоспроможності на 

основі розробки відповідної стратегії; – впровадження системи заходів, 

спрямованих на впровадження нових технологій, новацій для забезпечення 

виробництва високоякісної продукції; – створення служб інформації про 

новітні технології, зміни в законодавстві, перспективні ринки збуту, які 

забезпечать підвищення якості продукції [3]; – створення центрів 

відповідальності за якістю продукції за місцем її виробництва; – 

забезпечення заходів щодо підвищення якості стратегічного маркетингу; – 
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використання японського досвіду (як напрям підвищення якості продукції) – 

створення робочих груп якості та впровадження мотиваційних стимулів; – 

створення системи навчання працівників підприємства всіх категорій, від 

зусилля яких залежить забезпечення якості продукції. 
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У статті визначено яким є процес управління трудовими ресурсами в 

сучасному лісовому господарюванні. Досліджено стан ринку праці на 

сьогодні. Розкрито питання відносно особливостей трудових ресурсів в 

лісовому господарстві.  
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Однією із важливих проблем на сучасному етапі розвитку лісового 

господарства є забезпеченість кваліфікованими трудовими ресурсами. Для 

виконання окремих видів лісогосподарських та лісокультурних робіт є 

приватні структури та сезонні робітники. Джерелом яких є додаткової 

робочої сили місцевого населення із найближчих населених пунктів.  

Дослідженнями процесу управління трудовими ресурсами займаються 

протягом значного часу як зарубіжні, так і українські вчені. Найбільш 

розгорнутими були праці: Авєріна О.І., Балабанова Л.В., Богатирьов А.М., 

Виноградський М.Б. та інші. Але лісогосподарська галузь є 

малодослідженою. Тож питання управління трудовими ресурсами в межах 

підприємства лісового господарювання є актуальним.  

Мета полягає в дослідженні трудових ресурсів лісогосподарської галузі 

та специфіки їх праці на підприємстві сьогодні. 

За умов ринкової економіки в управлінні персоналом підприємство 

розглядає людей як надбання організації, як ресурс, який треба ефективно 

застосовувати для досягнення цілей, як джерело невикористаних резервів. У 

сучасних умовах основним завданням управління персоналом є поєднання 

ефективного навчання персоналу, підвищення кваліфікації та трудової 

мотивації для розвитку навиків працівників та стимулювання їх до виконання 

робіт вищого рівня. Тому працівники підприємства постійно повинні 

намагатися підвищувати свій культурний і освітній рівень. Це може 

виражатися в безперервному підвищенні свого професіоналізму і розвитку 

особистих культурних здібностей. 

На сьогодні в Україні ринок праці сильно змінився. В 2017 році на 10 

вакансій припадало 50 безробітних працівників, в 2018 - 4, у цьому році 3 

працівники на кожні 10 вакансій. За рахунок еміграції працездатного 

населення, рівень безробіття , порівнюючи з 2017 роком, знизився на 94% [6]. 
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Хоча безробітних стало менше в порівнянні з 2017 роком, але ж запити 

кандидатів за рівнем оплати значно зросли, оскільки інфляція і поточна 

економічна політика призвели до зростання цін і подорожчання життя. 

Кандидати хочуть отримувати більшу заробітну плату, в деяких випадках 

озвучуючи рівень оплати вищий, ніж реальна вартість виконання 

відповідного виду робіт. Відсутність продуктивної політики та повної 

зайнятості призводить до виникнення значного розриву між продуктивністю 

праці та рівнем оплати праці [6]. 

Експерти ринку праці відзначають, що минулий рік був набагато більш 

прихильний до кандидатів, ніж до роботодавців. Як правило, претенденти, 

приймаючи рішення щодо нової роботи, паралельно мали кілька пропозицій, 

в той час як багато роботодавців марно шукають фахівців на свої вакансії. В 

результаті, роботодавці все частіше демонструють готовність переглянути 

рівень зарплати і навіть закрити очі на відсутність тієї чи іншої компетенції, 

якщо в цілому здобувач їм підходить. Часто роботодавці готові змиритися з 

відсутністю профільної освіти, якщо мова йде не про медиків, будівельників 

та юриспруденцію. При цьому багато експертів не виключають, що 

зростання середньої зарплати на чверть за минулий рік – це якраз результат 

боротьби роботодавців за співробітників. Вибір сьогодні у підприємців 

небагатий, і все частіше бізнес стоїть перед дилемою: дати українцям 

роз’їхатися по світу або запропонувати співробітникам зарплату, вищу за ту, 

яку він може собі об’єктивно дозволити [6]. 

Отже, розглянемо детальніше галузь лісового господарства. Лісове 

господарство – це галузь, яка займається обліком і відтворенням лісових 

ресурсів, охороною їх від пожеж, шкідників і хвороб, лісорозведенням, 

підвищенням продуктивності лісів, регулюванням лісокористування, 

заготівлею круглих лісоматеріалів та інших продуктів лісу. 

Господарська діяльність лісгоспу спрямована на комплексний розвиток 

лісового господарства, мета якого – раціональне використання і відтворення 

державних запасів та іншої сировини лісового фонду, лісорозведення та 
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підвищення стійкості лісонасаджень, раціональне використання лісів, 

збереження та посилення їх санітарно-гігієнічних, естетичних та захисних 

функцій. 

Формою організації праці на лісозаготівельних роботах є малі 

комплексні бригади. Для виконання лісокультурних робіт створюються 

тимчасові бригади, за якими закріплюються ділянки лісових культур та 

розсадників. На підприємстві повинні бути розроблені та затверджені 

посадові(робочі) інструкції всіх працівників. Оплата праці працівників 

лісгоспу має проводиться згідно чинним законодавством, Галузевою угодою, 

Колективним договором.  

Досить важко підприємству з неефективною системою управління 

персоналом досягти успіхів у роботі, оскільки, людський фактор, більшою 

мірою визначає успішність. Ефективне управління неможливе без постійної 

та активної участі вищого керівництва підприємства у визначенні завдань 

управління персоналом, що виходять з цілей товариства, створенні та 

запроваджені системи управління персоналом, оцінці їх ефективності. 

Оскільки люди є найбільш важливим організаційним ресурсом, то 

керівництво повинно приділяти більше часу саме управлінню персоналом.  

В рамках кадрового планування вирішуються питання стосовно 

забезпечення підприємства кваліфікованою робочою силою в необхідній 

кількості, ефективного використання персоналу, удосконалення соціальних 

відносин. Дане питання стоїть дуже гостро, адже на досліджуваній сфері 

господарювання дуже велика кількість працівників працюють тільки 

посезонно, відповідно наповненість кадрами є нечіткою. Виходячи з цього 

деякі працівники в тих, ситуаціях коли не вистачає працівників виконують 

понаднормову роботу, яка інколи не дуже високо оплачується. 

Основна мета менеджменту трудових ресурсів – це поєднати ефективно 

навчання персоналу, підвищувати його кваліфікацію та трудову мотивацію 

для розвитку здібностей працівників і стимулювати їх до виконання робіт 

більш високого рівня [5]. 
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Основними принципами побудови сучасної системи управління 

персоналом є [1, с. 5]:  

- ефективність відбору і розміщення працівників;  

- справедливість оплати праці і мотивація;  

- професійний ріст працівників відповідно до результатів праці, 

кваліфікації, здібностей, особистих інтересів, потреб організації;  

- швидке й ефективне розв’язання особистих проблем.  

Основними складовими процесу управління персоналом є [2, с. 286]:  

1) аналіз та планування персоналу;  

2) відбір та наймання персоналу;  

3) оцінювання персоналу;  

4) організація навчання та підвищення кваліфікації персоналу.  

Саме ці складові впливають на ефективність управління персоналом. 

Тому якщо хоч одна із них є неефективною тоді під загрозою опиняється весь 

процес управління персоналом. Адже ефективне управління можливе лише 

при комплексному та якісному використанні цих складових. Аналіз 

зарубіжних систем управління показав, що на відмінну від вітчизняної вони є 

досить розвиненими. Вони є зорієнтованими переважно на довічний найм 

працівників, тоді коли в нас є чітко виражена висока плинність кадрів. Все це 

спричинене тим, що в нас низька заробітна плата, відсутнє планування 

роботи з персонал, є слабкий зв'язок між керівниками і працівниками 

підприємства. Наші керівники не беруть до уваги думку працівників при 

вирішенні певних проблем. Навчання та розвиток персоналу на вітчизняних 

підприємствах є слабко визначений, а інколи і повністю відсутній. Тоді коли 

у іноземних підвищення кваліфікації проводиться постійно, а також 

ініціюється з боку керівництва. В нас не дуже високі і якісні умови праці на 

робочих місцях, це призводить до того, що працівникам не комфортно 

працювати. 

Таким чином, управління персоналом – це система взаємозалежних, 

організаційно-економічних і соціальних заходів по створенню умов для 
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нормального функціонування, розвитку й ефективного використання 

потенціалу робочої сили на рівні організації. Підготовка компетентного 

персоналу, здатного до продуктивної роботи ринкових умовах, зміна 

культури управління підприємства залежить від ефективності 

функціонування служби управління персоналом і є запорукою досягнення 

успіху підприємства.  

Проаналізувавши дану інформацію, можна сказати, що для розвитку 

управління персоналом ми повинні розпочати зміни саме з середини 

організації, і робити це потрібно вже зараз. Низький професійний та 

кваліфікаційний рівень працівників є однією з головних причин низької 

конкурентоспроможності підприємств, що впливає на рівень їх 

прибутковості і, в свою чергу, обмежує фінансові можливості для 

підвищення кваліфікації, розвитку працюючих. 
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ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

В статті розглянуто основні підходи щодо організації маркетингової 

діяльності. Визначено напрями діляьності переробних підприємств в 

сучасних умовах господарювання. Обґрунтовано необхідність використання 

маркетингових принципів та підходів до вивчення ринку, визначення сильних 

та слабких сторін підприємства. доведено доцільність розробки системи 

внутрішньофірмового маркетингового менеджменту. 

Ключові слова: маркетинг, маркетинговий менеджмент, виробнича сфера, 

прибуток, інноваційна діяльність, інтеграційні процеси, конкуренція. 

Враховуючи тенденції в українській економіці, зокрема, у виробничій 

сфері промислової галузі, а також, що є позитивним, все постійне зростання 

впливу маркетингової складової на виробничу систему промислових 

підприємств, можна з впевненістю стверджувати, що для високої 

ефективності великого промислового підприємництва необхідно відходити 

від такого масового типу виробництва, який не ґрунтується на ринкових 

потребах. Це обумовлює необхідність запроваджувати на підприємствах 

помислового напрямку систему маркетингового менеджменту для 

досягнення максимально високих результатів на ринку. саме це і обумовлює 

актуальність теми дослідження. 

Теоретико-практичні дослідження, які проводилися вітчизняними 

вченими (Виханский О.С., Геєць В.М., Корж М.В., Жуков С.А., Панков В.А. 

https://www.dcz.gov.ua/analitics/68
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та ін.), свідчать про те, що забезпечувальним фактором удосконалення 

виробництва є впровадження ефективних заходів і кардинальних змін у: 

системі та структурі управління; подальшому впровадженні ринкових 

підходів у товарній, ціновій, збутовій і комунікаційній політиці; проведенні 

нових підходів в економічному аналізі, активізації інноваційної діяльності; 

активізації інноваційно-інвестиційної діяльності.  

Об’єктивним фактором сучасного періоду є те, що тільки завдяки 

формуванню стратегічних пріоритетів і програм на рівні галузі, в тому числі 

промислової, та на рівні національного господарства стануть 

конкурентоспроможними. За умов жорсткої конкуренції компанії повинні не 

тільки концентрувати увагу на внутрішньому стані справ у компанії, а й 

виробляти стратегію довгострокового виживання, яка дозволяла б їм 

встигати за змінами, які відбуваються в їх оточенні [1, с. 7]. При взаємодії 

покупців і виробників, що є основою ринкових і конкурентних відносин, 

формується ціна продукції. Саме тому існує нагальна потреба в урахуванні 

ринкових принципів при взаємозв’язку між виробничими та споживацькими 

потребами [2, с. 35].  

Інтеграційні процеси, які безпосередньо впливають на національні 

економічні системи, а відтак – на її галузі, гальмують досягнення сумуючого 

ефекту між країнами. Тому на перший план виступають взаємозв’язки між 

ними, а для їх підтримання необхідно в управлінській системі враховувати 

максимальну кількість показників, які впливають на ці зв’язки [3, с. 34]. 

Забезпечувальним фактором такого роду зв’язків є маркетинг. При такому 

замкнутому колі за допомогою отриманої інформації приймаються певні 

організаційні рішення [4, с. 99–101]. Для ефективного посилення в 

замкнутому колі сучасні вітчизняні вчені пропонують використовувати 

наступні напрями діяльності [5, с. 123] (табл.1) 

Таблиця 1 – Напрями маркетингової діяльності переробних підприємств  
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№ Назва напряму  Зміст  

1 Модернізація та 

розширення 

Підприємства галузі повинні генерувати прибуток і направляти його на 

розвиток і модернізацію, щоб залишатися на ринку, адже продаж 

більшої кількості продукту за найменшим цінами гарантує максимальну 

стабільність становища 

2 Проникнення на 

нові ринки 

Найбільше продукції можна збути на великих гомогенних ринках 

3 Використання 

принципу 

економії 

масштабу 

Зростання обсягів виробництва істотно знижує витрати 

4 Орієнтація на 

еластичний попит 

зниження цін, засноване на зменшенні витрат, призводить до 

розширення збуту і, отже, до зростання прибутку 

5 Використання 

цінових стратегій 

З падінням цін розширюється ринок, поглинаючи зазвичай клієнтів, чий 

дохід дозволяє користуватися престижними продуктами 

6 Автоматизація та 

механізація 

Для реалізації мінімальних цін на продукцію і, отже, максимального 

розширення ринку, необхідна тотальна автоматизація виробничого 

процесу, що, в свою чергу, означає великі постійні витрати і дозволяє 

домогтися низької вартості одиниці продукції тільки у разі істотного 

збільшення обсягів випуску. Інвестиції в нові технології в такому 

випадку стають могутнім засобом для зниження витрат тільки після 

того, як повністю окупилися колишні.  

7 Стабільність  Досягнута ефективність виробничого процесу повинна підтримуватись 

постійно 

8 Дотримання 

стандартів 

а) повинні бути стабілізовані вхідні потоки, які накладають серйозні 

вимоги на постачальницькі служби; б) повинен бути стабілізований сам 

виробничий процес, який досягається за допомогою високого рівня 

стандартизації, модульного принципу побудови технології та великим 

ступенем спеціалізації устаткування та персоналу; в) повинні бути 

стабілізовані вихідні потоки, шляхом організації складів готової 

продукції та управління продуктами, які знаходяться в роботі 

9 Постійний аналіз 

та удосконалення 

життєвого циклу 

товару 

Життєвий цикл продукту повинен бути максимально розтягнутий, що 

дозволить знизити питомі витрати на розробку, а також зменшити 

питомі інвестиції в технологію виготовлення продукту. Поодинокі зміни 

тільки збільшують витрати і, отже, повинні бути виключені. Дослідники 

та розробники повинні зосередити свої зусилля на створенні нових 

поколінь продуктів, які будуть поставлені на масове виробництво. 

Маркетингові та збутові служби повинні зосередитися на продажу вже 

освоєної продукції. 
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Доходи, отримані таким шляхом, дають можливість тривалої розробки 

нових продуктів, орієнтованих на масовий збут. Поступовий розвиток 

технологій виробництва нових продуктів забезпечує стабільний базис для 

виробів, необхідних для підтримання високого рівня доходів протягом усього 

періоду підготовки.  

На сучасному етапі при моделюванні виробничих процесів на 

підприємстві велике місце належить маркетингу. Від правильно 

організованої маркетингової діяльності безпосередньо залежить ефективність 

функціонування всього підприємства. Мета маркетингової діяльності полягає 

в тому, щоб забезпечити постійний ефект діяльності на ринках споживача в 

умовах невизначеності зовнішнього оточення і жорсткої ринкової 

конкуренції, підприємство повинно бути здатне, здійснити швидкий маневр 

під впливом зовнішніх загроз і ризиків, тобто бути підготовленим до змін 

зовнішнього середовища [6, с. 63]. На виробничу систему безпосередній 

вплив мають багато факторів зовнішнього середовища, основні з яких, на 

нашу думку, два (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Фактори впливу на маркетингову діяльність переробного 

підприємства 

При моделюванні виробничого процесу доцільно паралельно з 

проведенням маркетингового аналізу зовнішнього середовища організувати 

систему управління маркетингом та внутрішніми ресурсами підприємства. 

ВИРОБНИЧА СИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВА 

необхідність дотримуватися 

певних правил і зовнішніх 

обмежень, які відповідають не 

тільки економічній, але й 

політичній ситуації в державі 

зрозуміле прагнення підприємства 

зайняти певну нішу на ринку і при 

цьому вжити заходів для 

досягнення зовнішніх цілей 

ФАКТОРИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
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Практика показує, що вдале проведення досліджень зовнішнього середовища 

не є гарантією успіху підприємства. Для прикладу, вітчизняний досвід 

господарської практики дозволяє стверджувати, що саме відсутність на 

багатьох переробних підприємствах даного комплексу грамотного, 

адекватного сучасним вимогам внутрішньофірмового менеджменту 

залишається одним із головних факторів нестабільності їх діяльності та 

призводить найчастіше до неконкурентоспроможності в боротьбі за 

споживача.  

Розглядаючи внутрішню систему підприємства, варто зазначити, що у 

рамках системи внутрішньофірмового маркетингового менеджменту 

необхідно постійно й оперативно вирішувати складне завдання, а саме – не 

лише досліджувати зовнішнє середовище, але і досконально вивчати 

ситуацію всередині підприємства, тобто ідентифікувати ті внутрішні зміни, 

які можуть розглядатися як сильні та слабкі сторони фірми, оцінити їх 

важливість і встановити, які з цих змінних можуть стати основою 

конкурентних переваг [7, с. 64]. Такі чинники, як участь в організації 

виробничого процесу індивідуальних учасників, між якими розподіляються 

ролі, з унікальним поєднанням навичок і здібностей та наявність 

розгалужених горизонтально-вертикальних зв’язків між учасниками 

впливають на внутрішньопідприємницький реальний стан. Кожному 

окремому працівнику притаманні унікальні навички та здібності, які в 

сукупності складають їх поведінкові особливості. Тому, спостерігається 

необхідність забезпечення мотивації і стимулювання трудової активності 

працівників підприємства.  

Успішна реалізація виробничого процесу залежить від налагодженої 

системи взаємодій, а це в свою чергу – від спроможності каналів зв’язку 

пропускати інформаційний потік без спотворень, що може бути забезпечене 

за допомогою сучасних інформаційних технологій, що зробили можливим 

появу якісних нових бізнес-процесів, які дозволили докорінно змінити базові 

правила побудови систем внутрішньофірмового менеджменту, внаслідок 
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чого можна стверджувати, що інформаційна інфраструктура підприємства є 

невід'ємною складовою бізнес-системи та забезпечує виконання функцій 

управління виробництвом. Загальновідомою є ефективність інноваційних 

процесів в області інформаційних технологій.  

Виходячи із досвіду провідних світових промислових підприємств-

лідерів, впровадження маркетингових принципів на підприємстві неодмінно 

повинно починатися з перебудови більшості організаційних структур 

управління. Причинами таких процесів є те, що маркетинг загалом – це 

філософія діяльності всього колективу підприємства, що розглядається як 

єдиний взаємопов’язаний організм, тому маркетингові функції не можуть 

бути справою одного підрозділу і ними повинні обмінюватися всі 

функціональні підрозділи.  

При формуванні маркетингової служби на будь-якому підприємстві 

потрібно враховувати, що робота зі створення сучасної 

конкурентоспроможної техніки вимагає агресивного маркетингу, 

спрямованого передбачити і, відповідно, швидко реагувати на будь-які 

впливи зі сторони ринку та конкурентів. Доповнюючи, зазначимо слова В. А. 

Панкова, який стверджував про те, що: «Забезпечити такий підхід можливо 

лише в тому випадку, коли в рамках єдиної маркетингової стратегії 

підприємства будуть в комплексі охоплені всі функціональні розділи 

маркетингу: продукція, ціни, ринки, реклама, сервіс, інформаційна база» [8, 

с. 217]. Саме такий принцип має бути покладений в основу розробки 

функціональних обов'язків фахівців маркетингових структур переробних 

підприємств.  

Маркетингова діяльність підприємства в напрямку важливої системи – 

системи забезпечення якості продукції повинна бути регламентована 

спеціальними стандартами, відповідно до яких маркетингові підрозділи 

(наприклад, відділ маркетингу та реклами, відділи маркетингу та контрактів 

виробництв) безпосередньо відповідають за здійснення маркетингової роботи 

і повинні забезпечувати:  



530 
 

– надійну, своєчасну та достовірну інформацію про ринок продукції, на 

якому діє підприємство;  

– необхідний вплив на споживача, попит, ринок, максимально можливий 

контроль сфери реалізації; 

– передумови для створення машин та обладнання з рівнем якості, що 

задовольняє найвищі вимоги споживача.  

Забезпечити ефективність функціонування підприємства може глибока 

інтеграція маркетингу, яка в складі системи загального менеджменту 

повинна мати чутливий вплив на підвищення якості машин та устаткування, 

що відрізняються високим рівнем наукоємності та відповідністю світовим 

стандартам і цим має сприяти активному просуванню на нові ринки. Однак 

при цьому, не можна забувати про роль сервісної політики, що входить до 

складу маркетингової стратегії,  в загальній маркетинговій системі [7].  

В той же час маркетингова стратегія повинна базуватися на системі 

управління знаннями, що формуються за рахунок накопичення та аналізу 

інформації і проведення емпіричних досліджень. Така маркетингова стратегія 

стане ефективною конкурентною перевагою, яку неодмінно треба 

використовувати для підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Для цього, на думку вітчизняних вчених, базовим фундаментом для 

створення успішного самонавчання є біореінжинірінг, організаційне 

навчання, управління знаннями, інноваційні процеси в бізнесі, прогресивні 

технології, інформаційні портали тощо [7]. 

Отже, для вирішення вищезгаданих цільових завдань в умовах різко 

зростаючої динаміки зовнішнього середовища та жорстокої конкуренції на 

ринках збуту продукції потрібно використовувати нові, сучасні моделі 

маркетингової діяльності, які неодмінно дозволять більш детально вивчати, 

аналізувати і систематизувати знання і про взаємозв'язки, які виникають на 

промислових ринках, і про переваги та можливості кінцевого споживача та 

розробляти більш ефективні методи впливу на потенційних замовників, 

ґрунтуючись на глибоке знання ринкової ситуації. Для побудови такої 
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сучасної моделі маркетингової діяльності кожному підприємству необхідно 

індивідуально обирати тип організаційної структури маркетингової служби 

та режим її функціонування. На це безпосередньо впливають особливості 

самого підприємства, його організаційної структури, продукції, що 

випускається та інші фактори.  
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Конкуренція – економічне змагання виробників однакових видів 

продукції на ринку за залученням більшої кількості покупців та одержання 

максимального доходу в короткостроковому або довгостроковому періодах. 

Конкуренція означає наявність на ринку великої кількості незалежно діючих 

продавців і покупців [1]. 

Конкурентоздатність виявляється лише в умовах конкуренції і через 

конкуренцію. Конкурентоздатність виступає багатоаспектним поняттям, що в 

перекладі з латинської мови означає боротьбу, суперництво за досягнення 

найкращих результатів. 

Конкурентоспроможність підприємства можна визначити як комплексну 

системну характеристику підприємства, яка визначає його здатність 

протидіяти на ринку підприємствам-конкурентам шляхом ефективного 
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використання наявних ресурсів (серед яких пріоритетним є персонал 

підприємства), виготовлення та реалізації конкурентоспроможної продукції 

та отримання прибутку від ведення ефективної господарської діяльності. 

Проблематика оцінювання міжнародної конкурентоспроможності 

підприємства є багатоаспектною, але первинним є питання щодо мети та 

завдань дослідження. Сутність мети випливає з визначення поняття «оцінка 

міжнародної конкурентоспроможності» і полягає в ідентифікації позицій 

підприємства у конкурентному середовищі. 

Конкурентоспроможність підприємства не може бути виміряна єдиним 

статистичним показником. Це підтверджується тим, що це поняття носить 

ознаки прихованої властивості виробничої системи, якою є суб’єкт 

господарювання, та проявляється на поверхні у вигляді різних факторів-

симптомів [3]. 

Всі існуючі в практиці економіки й управління методи оцінки 

конкурентоспроможності різних об’єктів можна класифікувати за двома 

основними критеріями:  

 за ступенем об’єктивності (суб’єктивності) результатів оцінки,  

 за підходом до оцінки – якісна чи кількісна. 
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Рисунок 1 – Типологія методів оцінки конкурентоспроможності 

підприємства 

Найбільш важливими факторами, якими необхідно керуватися при 

матричному методі є репутація фірми та якість її продукції, надійне 

фінансове становище і платоспроможність, достатній виробничий і науково-

технічний потенціал. 

Найбільш поширені методи оцінки міжнародної 

конкурентоспроможності наведені на рисунку 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Методи оцінки міжнародної конкурентоспроможності 

Методи оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства, 

стверджують, що чим вище конкурентоспроможність продукції, тим вище 

конкурентоспроможність самого підприємства. Розрахунок показника 

конкурентоспроможності по кожному виду продукції ведеться з 

використанням економічного і параметричного індексів 

конкурентоспроможності. У свою чергу, вказані індекси визначаються 

шляхом підсумовування частинних індексів по кожному оцінюваному 

параметру з урахуванням вагомих коефіцієнтів [83]. 

Показники конкурентоспроможності обчислюються по кожному виду 

продукції підприємства. Далі визначається коефіцієнт 

конкурентоспроможності самого підприємства: знаходиться середнє зважене 
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значення серед показників по кожному виду продукції, де вагою виступає 

обсяг реалізації відповідного виду продукції. 

Графічні методи оцінювання конкурентоспроможності передбачають 

побудову певних матриць, або «поля оцінювання», поділ їх на квадранти 

(зони), які відповідають певному рівню конкурентоспроможності, та 

визначення конкурентного статусу підприємства. Графічним інструментом 

порівняння стану функціонування підприємства та його конкурентів є 

побудова багатокутників конкурентоспроможності у вигляді векторів-осей, 

порівняння яких дозволяє виявити слабкі та сильні сторони підприємства. 

До графічних методів оцінки конкурентоспроможності підприємства 

належить також і метод, що базується на побудові багатокутних профілів. 

Даний метод досліджує сегменти ринку, оцінює можливість зміни 

рентабельності виробництва і збуту з урахуванням вимог ринку, проводить 

аналіз збутової мережі. Метод базується на виявленні критеріїв задоволення 

потреб споживачів стосовно конкретного продукту, встановленні ієрархії 

потреб, їх порівняльній важливості в межах того спектру, який може оцінити 

споживач. 

Згідно з методами на основі теорії ефективної конкуренції найбільш 

конкурентоспроможними є ті організації, де щонайкраще організована 

робота всіх підрозділів і служб. На ефективність діяльності кожної із служб 

впливає безліч факторів – ресурсів підприємства. Оцінка ефективності 

роботи кожного з підрозділів передбачає оцінку ефективності використання 

ним цих ресурсів. 

Модель оцінки конкурентоспроможності на основі положень теорії 

ефективної конкуренції базується на ресурсній парадигмі конкурентного 

успіху і передбачає оцінку ефективності використання матеріальних, 

фінансових, інтелектуальних та управлінських ресурсів підприємства, які 

поділяються на певні групи з відповідними показниками та коефіцієнтами 

вагомості. Модель оцінювання конкурентоспроможності на основі положень 
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теорії ефективної конкуренції більш широко охоплює ресурсні джерела 

формування конкурентоспроможності. 

Деякі методики при оцінці конкурентоспроможності підприємств 

ґрунтуються на досить складних ідеалізованих побудовах: вводяться нові для 

економічної науки визначення і показники, будуються різні матриці, 

вводяться нові системи координат та ін. І хоча логічна обґрунтованість 

використовуваних теоретичних моделей не викликає сумніву, в конкретних 

економічних умовах конкретного господарюючого суб’єкта ці моделі 

постають як досить абстрактні [5]. 

Визначення рівня конкурентоспроможності підприємства відносно своїх 

конкурентів полягає в отриманні достовірної інформації для прийняття 

керівництвом головних управлінських рішень за результатами аналізу 

(визначення факторів, які негативно впливають на рівень 

конкурентоспроможності, виявлення резервів для підвищення 

конкурентоспроможності підприємства). 

Оцінка конкурентоспроможності також включає зовнішній і внутрішній 

економічний аналіз підприємства. Зовнішній економічний аналіз проводять 

незалежні аудитори, що є сторонніми особами для підприємства, і не мають 

доступу до внутрішньої інформаційної бази підприємства. Основним змістом 

зовнішнього аналізу, що здійснюється партнерами підприємства, 

контролюючими органами на основі даних публічної звітності є: 

 аналіз абсолютних показників прибутку; 

 аналіз показників рентабельності; 

 аналіз фінансових показників. 

Внутрішній економічний аналіз проводиться працівниками самого 

підприємства. Вони володіють широкою базою даних, яка знаходиться 

всередині підприємства. На основі внутрішніх даних формується фінансова 

звітність. Головним призначенням фінансової звітності підприємства є 

отримання інформації, яка дає достовірне і повне уявлення про майновий і 

фінансовий стан компанії. 
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Отже, методологія оцінки конкурентоспроможності підприємства 

ґрунтується на дослідженні внутрішнього та зовнішнього середовища роботи 

підприємства. Оцінка конкурентоспроможності підприємства проводиться на 

мікро-, мезо- та макрорівнях. 
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імпорту. Охарактеризовано асортимент найбільш популярних 

електроінструментів – електродрилів закордонних виробників.  
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Ринок електроінструментів в Україні формується за рахунок продукції 

вітчизняного та імпортного виробництва, що обумовлено потребами 

покупців. Розглянемо детально стан забезпечення ринку України даним 

товаром. 

 Відповідно до класифікації згідно з УКТЗЕД, електроінструменти 

відносяться до товарної позиції 8467 «Інструменти ручні пневматичні, 

гідравлічні або з вмонтованим електричним або неелектричним двигуном».  

Аналіз даних митної статистики ДФСУ за 2013-2018 рр. свідчить, що 

обсяг експорту з України в розрізі товарної позиції 8467у вартісному 

вираженні носив хвилеподібний характер: негативна динаміка у 2014-2016рр. 

та позитивна – у 2017-2018 рр. (рис. 1) [1]. 

 

Рисунок 1 – Динаміка експорту та імпорту інструментів товарної позиції 

8467 в 2013-2018рр., тис. дол. США 

Як видно з рис. 1, найвищий рівень експорту зазначеної товарної позиції 

з України був у 2013р. У 2014-2016рр. відбулося стрімке зниження експорту 

до 1194 тис. дол. США в 2015р., тобто в 6 разів порівняно з 2013р. Проте вже 

з 2017р. спостерігається незначне збільшення і досліджуваний показник 

досяг 2713 тис. дол. США у 2018р. Порівнюючи дані на початок на кінець 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/584%D0%B0-18/paran3#n3
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аналізованого періоду, спостерігаємо суттєве зменшення обсягу експорту у 

вартісному вираженні в 2,7 разу в 2018 р. порівняно з 2013р. 

Обсяг імпорту в Україну в розрізі товарної позиції 8467 у вартісному 

вираженні досяг найменшої позначки в 2015р. і становив 58534 тис. дол. 

США, що в 2,3 рази менше показника 2013р. У 2016-2018 рр. спостерігалася 

позитивна тенденція зростання обсягів імпорту з  обсяги 76370 в 2016р. до 

109113 тис. дол. США в 2018р. У 2018р. обсяги імпорту порівняно з 2015р. 

зросли майже в 2 рази. 

Протягом досліджуваного періоду обсяг імпорту у вартісному вираженні 

значно переважав експорт – в 18 разів в 2013р. і в 40 разів – в 2018р.! 

Обсяг експорту інструментів, в тому числі з вмонтованим електричним 

двигуном товарної позиції 8467 у натуральному вираженні найвищого рівня 

досяг у 2013 р. та склав 542 т, найнижчого – у 2016 р.,67 тон, тобто менше в   

8 разів (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Динаміка експорту та імпорту інструментів товарної позиції 

8467 в 2013-2018рр. у натуральному вираженні, тон 

 

Як видно з рис. 2, найвищий обсяг імпорту зазначеної товарної позиції – 

25368 тон був у 2013 р. У 2014-2015рр. відбулося стрімке зниження до 9793 

тон, тобто в 2,6 рази. Проте, вже з 2016р. спостерігається зростання до 18948 
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тон у 2018р. Порівнюючи дані на початок на кінець аналізованого періоду, 

спостерігаємо зменшення обсягу імпорту в 2018 р. порівняно з 2013р. в 1,3 

рази. У натуральному вираженні в 2013р. імпорт перевищував експорт в 

46,8разів, а в 2018р. – в 136 раз! 

У 2013-2018 рр. Україна експортувала інструменти ручні пневматичні, 

гідравлічні або з вмонтованим електричним або неелектричним двигуном, у 

т.ч. дрилі всіх типів до таких країн  як: Австрія, Білорусь, Грузія, Німеччина, 

Республіка Молдова, Російська Федерація та інші (рис. 1.3). Слід зазначити, 

що у 2013-2014рр. найбільшим експортером була Російська Федерація, але з 

2015р. ця тенденція змінилася. 

 

Рисунок 3 – Динаміка експорту інструментів товарної позиції 8467 за 

основними країнами-контрагентами в 2013-2018рр., тис. дол. США 

 

Аналіз експорту інструментів товарної позиції 8467 за основними 

країнами-контрагентами у вартісному вираженні в 2018р. показав, що  

найбільша їх кількість експортувалася до Франції (382 тис. дол. США), 

Німеччини (317 тис. дол. США) та Румунії – на 304 тис. дол. США (рис. 4). 

Частка даних країн у експорті в 2018р. становила 37,0%, найбільше 

експортувалось інструментів до Франції – 14% [2]. 
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Рисунок 4 – Частка основних країн-контрагентів в експорті 

електроінструментів в 2018р., % 

 

Проаналізувавши обсяги імпорту даного товару на ринок України за 

найбільшими країнами-контрагентами в 2013-2018рр., можна зробити 

висновок, що найбільшими постачальниками на внутрішній ринок України 

були Китай та Німеччина. 

Як видно з рис. 5, протягом досліджуваного періоду 2013-2018рр. 

незмінним найбільшим імпортером був Китай, частка якого становила від 

56,5% в 2013р. до 67,7% в 2018р. Другу позицію в даний період займала 

Німеччина – від 11,7% в 2018р. до 14,5% в 2017р. 

 

Рисунок 5 – Динаміка експорту інструментів товарної позиції 8467 за 

основними країнами-контрагентами в 2013-2018рр., тис. дол. США 

Відповідно до даних Державної служби статистики України за 2018 рік 

[3], найбільша кількість електроінструментів імпортувалась з Китаю (74013 
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тис. дол. США, 68%), Німеччини (12664 тис. дол. США, 12%) та Румунії 

(4707 тис. дол. США, 4%) (рис. 6). 

 

Рисунок 6 – Частка основних країн-контрагентів в імпорті 

електроінструментів в 2018р., % 

 

На ринку України представлено безліч електроінструментів, які мають 

різне призначення, виготовляються за різними технологіями та володіють 

певними характеристиками [4]. 

Найбільш часто використовуваними є: електродриль, шуруповерт, 

електровикрутка, гайковерт, перфоратор, відбійний молоток, електролобзик, 

електропилки, штроборіз, бетоноріз, шліфувальна машина, фрезер, 

електрорубанок, будівельний фен, електричний паяльник, електроножиці 

тощо. 

Основними виробниками професійних електроінструментів є: Bosch 

(синій корпус), Makita, Metabo, DeWalt, Kress, Hitachi, Stihl, Hilti (табл.2.1). 

Побутовий електроінструмент виготовляють: Bosch (зелений корпус), Einhell, 

Інтерскол, Ferm, Black Decker, Skil, Фіолент. 

В даний час на ринку ручного електроінструменту найбільш поширені 

наступні торгові марки: BOSCH (Німеччина), Sparky, Eltos, Makita (Болгарія), 

lack & Decker, DeWait, Elu (США), Hilti (Ліхтенштейн), Rex TQOLS 

(Голландія), Metabo (Японія), Skil, Festo, Interkrenn і деякі інші.  
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Таблиця 1 -Характеристика асортименту електроінструментів основних 

виробників 

Виробник Види електроінструменту 

DeWalt 

 

дрилі, шуруповерти, гвинтоверти, перфоратори, 

відбійні молотки, пили, електролобзики, фрезери, 

шліфмашини, електрорубанки і термопістолети. 

Bosch 

 

дрилі, шліфмашини, перфоратори, шуруповерти, 

лобзикові та циркулярні пили, промислові пилососи, 

електрорубанки, штроборізи, фрезери, болгарки, 

відбійні молотки 

Makita 

 

Перфоратори, відбійні молотки, дрилі, мішалки, 

шурупокрути, гайкокрути, шліфмашини, пили, 

штроборізи, електрорубанки/фуганки, фрезери. 

Hitachi 

 

Перфоратори, відбійні молотки, шурупокрути, 

гайкокрути, дрилі, шліфмашини, пили, лобзики 

Stihl 

 

Полірувальні машини, циркулярні пили, лобзики, 

перфоратори, шурупокрути, гайкокрути, фрезери, 

перфоратори, болгарки, дрилі, відбійні молотки, 

плиткорізи 

 

Електроінструменти поділяються на три основні групи.  

1. Промисловий електроінструмент здатний витримувати більш ніж 12-

годинну навантаження на добу. До нього можна віднести продукцію таких 

фірм, як HILTI, Milwaukee, ATLAS KOPKO. Призначений для жорстких умов 

експлуатації, роботи при температурі від -20 до +40 град. С, в умовах 

підвищеної вологості. Зазвичай інструменти цього класу мають корпус 

червоного і чорного кольору. 

2. Професійний електроінструмент випускають фірми DeWalt, Hitachi, 

Metabo, Protool, Makita, BOSCH, Kress, Iskra ERO, AEG. Він здатний 

витримувати 8-12-годин навантаження, працювати при температурі від -15 до 

+30 град. С, середньої вологості і т.д. Зазвичай інструмент цього класу має 

темно-синій і синьо-зелений, рідше - сірий колір корпусу. 

3. Побутовий електроінструмент виготовляють фірми Ferm, DWT, SKIL, 

BLACK & DECKER, Kinzo KLAUSS Waler. Такий електроінструмент 
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витримує несистематичний навантаження протягом 2-3 годин на добу, 

придатний до експлуатації при температурі навколишнього середовища від -

0 до +25 С, при нормальній вологості і т.д. Звичайно інструменти цього класу 

мають корпус непомітних, «брудних» відтінків [4]. 

Якщо розподілити весь інструмент за ціновою ознакою, то до найвищого 

сегменту можна віднести продукцію компаній Hilti, Metabo, DeWalt, Bosch. 

До середнього: Bosch, Makita, Kress, Hitachi, Фиолент. До низького: 

Black&Decker, Skil, Casals, Фиолент [5]. 

Отже, детальний аналіз стану ринку в Україні вказує, що сьогодні 

імпорт даного товару значно перевищує експорт,  що говорить про 

залежність України від імпорту даного виду товарів. Обсяг імпорту у 

вартісному вираженні протягом досліджуваного періоду значно переважав 

експорт – в 18 разів в 2013р. і в 40 разів – в 2018р.! У натуральному 

вираженні в 2013р. імпорт перевищував експорт в 46,8разів, а в 2018р. – в 

136 раз! 
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В статті розглянуті питання щодо системи управління персоналом з точки 

зору інновацій, особливостей інноваційного процесу та управлінських 

нововведень, проблем розробки та впровадження інноваційних технологій в 

управління персоналом сучасного підприємства. Обгрунтовано, що пошук 

шляхів підвищення ефективності використання трудових ресурсів 

зміщується у площину розвитку інноваційних персонал-технологій. 

Ключові слова: інновації, технології, E-learning, гейміфікація, грейдинг, 

хедхантинг, лояльність персоналу. 

В умовах, коли конкуренція між організаціями постійно зміщується в 

сферу управління знаннями і людським капіталом, найважливішим фактором 

успіху стають інновації в управлінні людськими ресурсами. Такі інновації 

безпосередньо пов'язані з інноваціями в бізнесі. Щоб розвиватися і 

вдосконалюватися кожній компанії або організації необхідно впроваджувати 

різні інновації та приймати інноваційні рішення. При цьому, співробітники зі 

своїми вміннями, навичками, ідеями та кваліфікацією є найбільш важливим 

фактором, який визначає основу для інноваційних ідей та їх успішного 

впровадження в умовах ринкової економіки.  

Управління персоналом як практична і дослідницька сфера діяльності 

регулярно зазнає значних змін і трансформації в усіх сферах бізнесу. 

Практично кожен місяць ринок інформаційних технологій пропонує новітні 

програмні продукти по систематизації та обліку кадрових ресурсів 

організації, сучасні рекрутингові програми та сайти, що забезпечують пошук 

і підбір персоналу на вакантні посади компанії, мотиваційні системи і 

соціальні програми і пропозиції від страхових компаній, освітні тренінги та 
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навчальні системи або ті ж програми і онлайн сервіси в зовнішніх - інтернет 

або внутрішніх - інтернет середовищах, що дозволяють забезпечити 

ефективний процес навчання і самоосвіти персоналу 

Проблемі підвищення ефективності діяльності підприємства на основі 

впровадження інноваційних технологій приділяється велика увага фахівців-

практиків, їй присвячені дослідження багатьох вчених-економістів, серед 

яких: Балабанов І.Т., Гармаш С.В., Геращенко І.О., Завалін П.Н., Іллєнкова 

С.Д., Іляшенко С.М., Косенко А.В., Краснокутська Н.В., Маслак М.В., 

Микитюк П.П., Орлов П.А., Перерва П.Г. С. Шекшні, Дж. Лафти, Дж. 

Грейсона, Г. Деслєра, та інші. Проте, подальшого дослідження потребують 

підходи до систематизації інноваційних методів управління персоналом. 

Ціль статті полягає у висвітленні основних аспектів удосконалення 

системи управління персоналом, визначенні існуючих технологій 

інноваційного менеджменту персоналу та можливості застосування в 

сучасній організації. 

Сам шлях до розвитку компанії безпосередньо пов'язаний з 

інноваційним управлінням в організаціях, а саме від системи управління 

персоналом або діяльності управління кадрами. Кадрові інновації в кадровій 

службі або інноваційний менеджмент відноситься до підсистеми цілої 

системи управління інноваційною діяльністю на підприємствах. Для того 

щоб досягти найкращих результатів HR-відділу в роботі з кадрами дуже 

важливо дотримуватися інноваційних методів управління [1, c. 163]. До 

таких відносять наступні: 

Таблиця 1 - Перелік інноваційних методів за функціональними сферами 

управління персоналом.  

Функціональні 

сфери управління 

персоналом 

Перелік інноваційних методів 

Підбір, відбір персоналу Хедхантинг 
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Лізинг персоналу 

Аутстафінг 

Скринінг 

Тemporary staffing 

 Executive Search 

Оn-line рекрутмент 

Адаптація персоналу Shadowing (“стеження”) 

Тренінги 

Оцінка персоналу Ділові ігри 

Кейс-метод 

Ассесмент-центр 

Організаційні тести 

Мотивація персоналу Грейдинг 

Безтарифні системи оплати праці 

“Соціальна карта співробітника” 

Навчання персоналу Баскет-метод 

Екшн-навчання 

Кейс-навчання 

Дистанційне навчання 

(Skype-навчання, вебінари) 

Мастер-класи 

Сторітеллінг (мотиваційна розповідь) 

“Корпоративний on-line університет” 
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Управління діловою 

кар’єрою 

Коучинг 

Secondment (своєрідне тимчасове “відрядження” на інше 

місце роботи) 

“Ярмарок вакансій” 

Цей перелік не є повним, методи можуть бути застосовані на будь-якому 

вітчизняному підприємстві, проте сфера їх застосування може обмежуватися 

розміром підприємства, його сферою діяльності, наявністю джерел 

фінансування, необхідних для впровадження інноваційних методів 

управління персоналом [2, с. 318]. 

В сучасних організаціях вже відходить в історію в класичному розумінні 

рекрутмент з монотонним пошуком кандидатів на спеціалізованих сайтах і 

здійсненням дзвінків з метою запрошення претендента на вакантну посаду на 

зустріч з керівником. На даний момент менеджерами по підбору персоналу 

активно впроваджується і застосовується новітня технологія відеовідбору 

кандидатів (VCV). Якщо раніше про це тільки мріяли, то зараз в 2019 р - це 

вже реальність. Технологія VCV - це інструмент за допомогою якого 

рекрутер створює на VCV вакансію і налаштовує параметри інтерв'ю: 

складає список питань, встановлює час на відповідь - наприклад, на 

прочитання кожного питання дається 10 секунд, а відповісти на нього 

потрібно менше, ніж за хвилину. Таким чином, у претендента немає 

можливості заздалегідь підготуватися. Потім зі спеціальної сторінки 

рекрутер відправляє потенційним кандидатам, яких знаходить поза 

системою, запрошення на відеоінтерв'ю, по смс або на електронну пошту. 

Кандидат переходить за посланням в запрошенні і записує відеовідповіді.  

Ще один важливий і корисний інструмент, який застосовується 

організаціями при залученні кандидатів в штат, є пошук кандидатів через 

соціальні мережі і професійні спільноти типу work.ua або robota.ua для 

пошуку кандидатів зі специфічними навичками і знаннями можуть 

використовуватися спеціалізовані сайти, чати, програми та групи в 
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месенджерах. Так, наприклад, для пошуку програмістів, web-дизайнерів або 

game-дизайнерів рекрутерами використовуються групи в Telegram, Facebook 

і т.д. Схожі техніки використовує АТ КБ «Приватбанк», що активно та 

послідовно залучає до своїх лав співробітників незалежно від віку, раси, 

статі, віросповідання, переконань або національності. Ще одним особливим 

методом залучення являється рекомендація на певну вакансію від 

працівника, при цьому якщо кандидат успішно пройде стажування та буде 

влаштований на роботу, бонус працівнику – 200 грн, за перший місяць в 

хорошій групі рейтингу – теж 200 грн. Процедура прийому на роботу 

включає в себе наступні етапи: 

 тестування Мідот; 

 співбесіда; 

 стажування; 

 поліграфологічне тестування (якщо необхідно, залежно від посади); 

 оформлення на роботу. 

На деяких етапах хочемо зупинитись детальніше. Midot - комп'ютерний 

тест для оцінки благонадійності, що дозволяє оцінювати вірогідність ризиків 

деструктивної поведінки і службових зловживань на робочому місці 

кандидатів на роботу шляхом оцінки їх думок, суджень і вчинків в минулому. 

За допомогою цього тестування можна оцінити благонадійність, як 

зовнішніх кандидатів, так і внутрішніх співробітників Банку. 

Таблиця 2 - Результати тестування Midot 

Для кандидатів Для співробітників 

Рекомендований Малоймовірний ризик 

Потребує уточнення Низький ризик 

Середній/граничний Середній ризик 

Не рекомендований Високий ризик 

 Також, як для кандидатів, так і для співробітників є результат 

«Неможливо дати оцінку». Цей результат призначається, якщо людина, яка 
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тестується відповіла «Не впевнений» на 30% та більше питань тесту. Даний 

тест вважається високоефективним, оскільки дозволяє ще на етапі відбору 

відсіяти недобросовісних кандидатів. 

Поліграф – це науковий прилад, здатний одночасно реєструвати зміни 

декількох фізіологічних параметрів (кров'яний тиск, частота пульсу, дихання, 

електрошкірна активність, і ін.), у той час, як обстежуваній особі ставиться 

низка запитань, що стосуються специфічного розслідуваного факту. 

В банку поліграф призначається кандидатам, які працюватимуть на 

ризиковій посаді, а також співробітникам, які переміщуються на ризикову 

посаду. 

Наступним, після підбору персоналу, процесом в HR менеджменті є 

адаптація співробітника. Для АТ КБ «Приватбанк» характерно приділяти 

пильну увагу до новоприбулого співробітника. З метою успішної і 

оперативної адаптації застосовуються програма «Новачок», яка допомагає 

прискорити процес входження новачка в посаду і в колектив, що обов'язково 

позначиться на якості виконуваної новачком роботи і підвищить 

ефективність його продажів. Це в свою чергу підвищить продажі всіх 

співробітників і рейтинг відділення. 

АТ КБ «Приватбанк» створює умови, за яких кожен співробітник може 

повністю реалізувати свій професійний потенціал. Значну роль організація 

приділяє навчанню та розвитку компетенцій працівників, з ціллю:  

 максимально ефективно розкрити потенціал і підвищити 

результативність роботи; 

 забезпечити максимальну узгодженість інтересів співробітника і 

бізнес-цілей Банку. 

Використовуючи сучасні інноваційні технології можна підвищити 

компетентність персоналу, АТ КБ «Приватбанк» використовує наступні: 
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Таблиця 3 – Інноваційні технології для розвитку персоналу 

№ Метод Спосіб застосування 

1 E-learning Використовується ресурсна навчальна база «Прометей», 

яка містить детальну інформацію про все, що пов’язано з 

діяльністю АТ КБ «Приватбанк» та виконує функцію 

дистанційного навчання у вигляді електронних книг, відео 

уроків, комп'ютерних вправ. Ефективність виявляється в 

переданні знань великій кількості людей. 

2 Тренінги та 

семінари 

Наводиться мінімум інформації і максимум практичних 

порад для використання. Проводиться в режимі online, з 

подальшим доступом для перегляду на сайті, по категорії 

конкретних банківських продуктів. 

3 IVR-опитування Кожного вівторка співробітник отримує дзвінок з 

питанням по певній темі та в режимі IVR має обрати 

правильну відповідь. 

4 Адресне навчання На основі аналізу даних загальних знань по професії для 

кожного окремого співробітника система генерує 

персональну траєкторію навчання. 

5 Гейміфікація Функціонує платформа «Знаю все», яка в ігровому форматі 

допомагає отримати нові знання та оцінити поточні. 

6 Корпоративна 

бібліотека 

 Унікальний внутрішній інформаційний ресурс, який 

безкоштовно надає для працівників доступ до кращих 

зразків світової бізнес-літератури. 

7 Модульні 

програми 

навчання 

Програма «Професійний розвиток», яка спрямований на 

розвиток конкретних навичок у співробітника. Наприклад, 

навчання співробітника роботі з Приват24 для бізнесу, 

навчання співробітника роботі в касі, тобто попереднє 

навчання співробітника на майбутню посаду, програми 

сертифікації. 

8 Самоосвіта Доступ до МООС-платформ (масовий відкритий онлайн 

курс, з англ.), таких як: Coursera, EdX , Codecademy, 

Prometheus, 4brain, Loftblog. 

http://www.coursera.org/
http://www.edx.org/
http://www.codecademy.com/
http://prometheus.org.ua/
https://4brain.ru/
http://loftblog.ru/courses/
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З метою аналізу ефективності певної діяльності, рівня досягнення 

поставлених цілей, а також з метою визначення ефективності праці широко 

застосовуються ключові показники ефективності (абревіатура KPI). Можна 

сказати, що KPI - це кількісно вимірний індикатор фактично досягнутих 

результатів. Безумовно, в кожної організації є певні нюанси і підходи в 

оцінці ефективності співробітників які відрізняються, але в цілому можна 

виділити наступні загальні риси:  

1. Виділяються види ключових показників: 

 - KPI результату - скільки і який результат отримали; 

 - KPI витрат - скільки ресурсів було витрачено;  

- KPI функціонування - показники виконання бізнес-процесів (дозволяє 

оцінити відповідність процесу необхідному алгоритму його виконання);  

- KPI продуктивності - похідні показники, що характеризують 

співвідношення між отриманим результатом і часом, витраченим на його 

отримання;  

2. KPI встановлені або для всіх співробітників організації, або для 

більшої частини персоналу.  

3. Виконання KPI впливає на отримання грошових бонусів і преміальних 

співробітником. Впровадження KPI в організаціях дозволяє зробити чітку і 

прозору систему мотивації: оскільки фіксуються планові і фактичні значення. 

Керівник ясно розуміє, за що і як мотивувати співробітника. Співробітник ж, 

в свою чергу, добре розуміє, за яких умов і яку винагороду він отримає, а за 

що його очікує стягнення [3, c. 153].  В АТ КБ «Приватбанк» 

використовується рейтингування, що характеризує ефективність роботи 

конкретного співробітника в порівнянні зі своїми колегами в межах однієї 

масової професії. Рейтинг визначається групою і місцем, яке займає 

співробітник серед своїх колег. Це робиться з ціллю визначити, порівняти і 

оцінити результати роботи і ефективність конкретного співробітника в 

порівнянні зі своїми колегами в межах однієї масової професії. 
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Відштовхуючись від позиції в рейтингу кожен співробітник отримує 

надбавку до ставки заробітньої плати. 

Характерними рисами сучасних організацій при мотивації персоналу 

також є пакет соціальних послуг або гарантій для співробітника (добровільне 

медичне страхування з частковою або повною оплатою лікування 

співробітника, страхування від нещасних випадків, часткова або повна 

оплата харчування співробітника під час робочого дня, санаторно-курортне 

обслуговування працівників і т д.); регулярна оцінка задоволеності і 

залученості персоналу; організація спортивних або культурно-масових 

заходів та конкурсів для співробітників та їх сімей і багато інше. 

Інноваційними інструментами в рамках мотивації персоналу, які тільки 

набирають свою популярність стає розробка індивідуальних пакетів 

пропозицій для співробітників в рамках підтримки компанії, а також надання 

можливості віддаленої роботи (поза офісом) для ефективних і 

високорезультативних співробітників, якщо у них є така необхідність. 

Зважаючи на те, що управління персоналом потребує системного 

підходу, можна стверджувати, що найнижчі, вищі та найвищі потреби 

розвиваються паралельно та спільно. Вони керують поведінкою людини на 

всіх рівнях її організації, тобто існує потрійний характер задоволення потреб 

через матеріальне, соціальне та духовне мотивування, заохочення та 

стимулювання [4, с. 209].  

Для такої великої організації як АТ КБ «Приватбанк» негативним 

показним в системі управління персоналом являється досить високий 

показник плинності кадрів, що становить 20,2% (за даними 2019 року). 

Плинність персоналу на організаційному рівні є наслідком нелояльності 

співробітників. А це, в свою чергу, збільшує витрати на пошук, найм та 

навчання нових працівників, підвищує ризик витоку комерційної таємниці та 

інші витрати. Покращення даної ситуації ми бачимо через підвищення 

лояльності працівників. Адже варто зазначити, що саме нематеріальне 

стимулювання, хоча й не виражається у безпосередній виплаті працівникам 
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готівкових і безготівкових коштів, потребує інвестування з боку 

підприємства. 

Основний ефект, що досягається при нематеріальному стимулюванні, – 

підвищення рівня лояльності персоналу. Лояльний співробітник ідентифікує 

себе зі своєю компанією, він прив'язаний до неї на емоційному рівні, 

залучений в робочі процеси, готовий відстоювати інтереси фірми, крім того 

він задоволений роботою, кар'єрою, відчуває турботу з боку організації, 

впевнений в доцільності тривалої роботи в ній [5, с. 305].  

Найбільш відомі інструментами для підвищення лояльності персоналу:  

 доведення до співробітників корпоративної місії компанії;  

 внутрішньокорпоративні ЗМІ (газета, бюлетень, портал);  

 корпоративний тренінг - тімбілдинг;  

 спільна робота над проектами;  

 змагання і конкурси в компаніях;  

 заходи, що дозволяють співробітникам відчути гордість за свою 

компанію.  

Кілька основних показників (сигналів) лояльності:  

 зацікавленість співробітника в компанії, точніше в її діяльності;  

 відданість своїй справі, своїй роботі;  

 бажання підвищувати професійний рівень;  

 творчий підхід до пропозицій, що надходять від начальства;  

 прояв бажань поліпшити компанію, ініціатива;  

 цілі компанії і цілі співробітника збігаються;  

 усвідомлення того, що зростання компанії, її процвітання - це 

зростання і процвітання кожного.  

Таким чином, для формування і підвищення лояльності персоналу 

необхідно (як мінімум) дотримуватися таких умов: справедлива винагорода 

за працю; задоволення особистих потреб працівників в професійному та 

особистісному зростанні та розвитку; чесні і відкриті взаємини роботодавець 
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- працівник виконання всіх умов контракту; комфортна обстановка на 

робочому місці і сприятлива атмосфера в трудовому колективі. 

Можна наочно побачити утворюється взаємозв'язок: лояльність - 

ефективність діяльності організації. Найбільш явний вплив лояльності 

персоналу можна побачити, завдяки таким аспектам: по-перше, ефективність 

праці лояльних працівників вище, по-друге, фірма несе менше витрат у 

зв'язку зі скороченням плинності кадрів, до чого так само призводить 

підвищення лояльності. В результаті ми можемо сказати, що лояльність 

персоналу позитивно впливає на ефективність діяльності компанії в 

банківській сфері. 

Здійснюючи розробку й впровадження інформаційних технологій в 

систему управління персоналом, необхідно оцінити їхню своєчасність, 

можливість і результативність, зробити все необхідне, щоб опір персоналу 

був щонайменшим, а ефективність інновації – як найбільшою. 

Працівник із його особистісними та професійними характеристиками від 

об'єкта управління перетворився в об'єкт вивчення з метою розробки та 

застосування таких технологій, які дадуть змогу створити найкращі умови 

для реалізації потенціалу працівників та максимального задоволення їх 

очікувань та потреб. 
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На сучасному етапі розвитку України проблема мотивації має велике 

значення. Персонал є найскладнішим видом ресурсів, що використовує 

підприємство у своїй діяльності. Ефективність діяльності підприємства у 

великій мірі залежить від ефективності праці персоналу. 

У процесі праці людиною створюються матеріальні блага, які 

задовольняють суспільні та особисті потреби. Ставлення людини до праці, її 

поведінка у виробничому процесі завжди певним чином мотивована. Це 

може бути активна робота, високопродуктивна, якісно виконана з 

ентузіазмом або навпаки, але у будь-якому випадку спостерігається дія 

певного мотиву. Тому для досягнення ефективного управління людиною слід 

зрозуміти її мотивацію.  
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Проблема мотивації була і залишається предметом дослідження 

багатьох вчених-економістів. Основні підходи до визначення поняття 

«мотивація» наведено в таблиці. 

Таблиця 1 – Основні підходи до визначення поняття «мотивація» 

Автор Трактування 

1 2 

Мотивація як процес 

Бех І. [7, с. 349]  Мотивація є динамічним процесом формування 

мотиву як підґрунтя вчинку 

Дикань Н., Борисенко І. 

[23, с. 54]  

Готовність людей докласти максимальних 

зусиль з метою досягнення організаційних 

цілей, що зумовлена здатність 

Кибанова А. [36, с. 503]  Функція керівництва, яка полягає у формуванні 

у працівників стимулів до праці (спонукати їх 

працювати з повною віддачею), а також в 

довготривалій дії на працівника в цілях зміни по 

заданих параметрах структури його ціннісних 

орієнтацій і інтересів 

очерний С. [58, с. 493]  Усвідомлене і цілеспрямоване спонукання 

працівника до праці, шляхом стабільного 

впливу на його потреби 

Мушкін І. [60, с. 44-45]  Функція керівництва, що створює у підлеглих 

стимул до праці з максимальним прибутком для 

підприємства 

Мотивація як система 

Занюк С. [58, с. 284] Сукупність спонукальних факторів, які 
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визначають активність особистості, тобто всі 

мотиви, потреби, стимули, ситуативні чинники, 

які спонукають поведінку людини. 

Колот Л. [42, с. 11]  Сукупність зовнішніх і внутрішніх сил, які 

спонукають до діяльності, визначають 

поведінку, форми діяльності, надають цій 

діяльності спрямованості, орієнтованої на 

досягнення особистих цілей і цілей організації 

Немов Р. [62, с. 427]  Сукупність причин психологічного характеру, 

які пояснюють поведінку людини, її початок, 

направленість і активність 

Комаров Е. [44, с. 39]  З одного боку – це мотиваційна система одного 

та/або декількох працівників, а з іншої – процес 

мотивації індивіда, групи, колективу.. 

 

Важливим методом мотивації, який використовується для забезпечення 

трудової дисципліни, є метод заохочення. Заохочення – це визнання заслуг 

працівника шляхом надання йому пільг, переваг, публічного надання 

пошани, підвищення його престижу. У кожної людини є потреба у визнанні, 

в матеріальних цінностях. На реалізацію цієї потреби і спрямоване 

заохочення. Використовуючи заохочення, можна отримати подвійний 

результат: привести колектив до конфліктів аж до його розпаду і, навпаки, 

об’єднати і згуртувати. З огляду на вищенаведене мотивацію праці можна 

визначити як систему факторів внутрішнього і зовнішнього впливу, які 

спонукають персонал до активної діяльності задля досягнення як особистих 

цілей, так і цілей підприємства. Якщо працівник мотивований - він 

зацікавлений, а отже, створена ситуація за якої він, вирішуючи загальні цілі 
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підприємства, задовольняє особисті потреби та свідомо обирає певний тип 

поведінки. 

Ефективне управління мотивації праці передбачає виконання як 

загальних функцій управління: планування, організації, стимулювання, 

координації, обліку і контролю, так і специфічних функцій управління, таких 

як аналіз існуючої системи мотивації трудової діяльності персоналу, 

формування стратегії, цілей і принципів політики організації в області 

мотивації і стимулювання персоналу, планування змісту і структури системи 

мотивації праці, розвитку форм мотивації і стимулювання праці, управління 

матеріальною і нематеріальною винагородою, документаційне, інформаційне 

та кадрове забезпечення системи мотивації та стимулювання персоналу, 

підтримання та моніторинг системи мотивації та стимулювання трудової 

діяльності персоналу. 

Механізм управління мотивації праці тісно пов’язаний із зовнішнім 

середовищем і тому реагує на зміни, які в ньому відбуваються, 

пристосовуючись до них. Тому результативність механізму управління 

мотивації праці, на відміну від інших, які входять до загального механізму 

управління підприємством, досягається на основі узгодження потреб, цілей 

та інтересів як підприємства, так і його працівників. Основою його 

формування і розвитку має стати принцип гармонізації, тобто узгодження та 

взаємозалежності цілей підприємства та працівників, найбільш сприятливе їх 

поєднання.  

Методи мотивації праці і трудової діяльності працівників поділяються 

на організаційно–адміністративні, економічні та соціально-психологічні. До 

організаційно-адміністративних методів відносять застосування трудового 

законодавства, накази, розпорядження та інші нормативні документи; 

дотримання правил внутрішнього розпорядку, розробку посадових 

інструкцій. Важливе місце відводиться атестації персоналу. Економічні 

методи спрямовані на матеріальне стимулювання колективу чи окремих 

працівників і включають в себе преміювання, участь в прибутку, бонуси, 
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надбавки, одноразові виплати та додаткові пільги. Соціально-психологічні 

методи забезпечують мотивацію шляхом морального стимулювання 

працівників, участі в управлінні підприємством, через особистий приклад 

керівника, формальне та неформальне спілкування, професійне і кар’єрне 

зростання, справедливість оцінки керівником результатів праці підлеглого, 

соціальний розвиток колективу та формування корпоративної культури, 

збагачення змістовності праці та можливість новаторства, а також 

покращення естетичних умов праці і формування творчої атмосфери в 

колективі. 

Щоб відслідковувати стан мотивації працівників, слід використати 

мотиваційний потенціал, який характеризує готовність працівника до 

максимальної трудової віддачі, розвитку конкурентоспроможності, реалізації 

в роботі набутих знань, здібностей, умінь, навичок і відображає ступінь 

задоволеності мотиваційних потреб працівника. Чим вище значення 

мотиваційного потенціалу, тим більша задоволеність мотиваційних потреб 

працюючих. Чим більша задоволеність мотиваційних потреб працюючих, 

тим ефективнішою для підприємства може бути робота таких працівників. 

Мотиваційний потенціал підприємства можна визначити наступним 

чином: додати всі значення мотиваційних потенціалів працівників і поділити 

цю суму на їхню кількість. Звичайно, в питаннях мотивації повинен бути 

індивідуальний підхід до кожного працівника, але мотиваційний потенціал 

підприємства характеризує в цілому роботу керівництва в питаннях 

управління персоналом. 

Отже, існуючі сучасні методи мотивації, які використовуються в 

Україні, не відповідають вимогам працівників підприємства. На перший план 

висуваються матеріальні мотиви, які відіграють безумовно важливу роль у 

визначенні трудової поведінки робітників, однак це не означає, що 

нематеріальні мотиви і стимули є другорядними. На поведінку людей в 

процесі діяльності все більший вплив справляє трудова мотивація, яка 

породжується самою роботою, тобто її змістом, умовами, організацією 
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трудового процесу, режимом праці тощо. Кожна людина має потребу у 

змістовній, цікавій, корисній роботі, пристойних умовах праці. Вона прагне 

до визначеності перспектив свого зростання. Кваліфікований працівник 

відчуває самоповагу, самоствердження, коли результати його роботи 

оцінюються високо як ним самим, так і суспільством. 
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помилки позиціонування. 
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характеристика товару. 

За умови насичення ринку різноманітними товарами та послугами кожен 

товаровиробник спрямовує свої зусилля на виділення своєї продукції серед 

конкурентів. На сьогодні концепція позиціонування товарів і послуг є досить 

новим теоретичним досягненням в інструментарії маркетингу. 

Дослідженню аспектів позиціонування приділяли увагу численні 

науковці, які залежно від предметної галузі досліджень підходили до нього з 

різних позицій: Д. Аакер, Ф. Котлер, Г. Ассель, Ж.-Ж. Ламбен, М. Портер. 

Безпосередньо розробленню теоретичної бази позиціонування присвячено 

праці Дж. Траута, С. Дібба, Г. Хулея, Зозульова О. В. [1 – 9]. 

Однак ринок, що динамічно розвивається, потребує систематичного 

розширення та актуалізації досліджень. Тому існує ціла низка проблем у цій 

сфері, що потребує подальшого дослідження та вирішення, що й зумовлює 

актуальність обраної теми дослідження.  

Метою статті є аналіз класифікації стратегій позиціонування продукції 

на основі характеристик товару та визначення найпоширеніших помилок 

позиціонування. 

 Вперше концепція позиціонування була запропонована Дж. Траутом і Е. 

Райсом та опублікована у книзі «Позиціонування: битва за впізнаваність» [6]. 

На їхню думку, позиціонування – це створення для товару певної позиції 

серед конкуруючих товарів, своєрідної ніші, яка знайшла б відображення в 

ієрархії цінностей, сформованій у свідомості потенційного покупця. 

Позиціонування – дії, спрямовані на формування сприйняття споживачами 

даного товару відносно товарів конкурентів за тими перевагами й вигодами, 

які вони можуть отримати. Тобто позиціонування – це визначення місця 

товару фірми на ринку серед товарів-аналогів. Основна мета стратегії 

позиціонування в тому, щоб виробити прихильність споживача до товару 
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фірми через визначення позитивних відмінностей цього товару від товарів 

конкурентів. Існує велика кількість критеріїв класифікації стратегій різних 

авторів, але найбільш вживані є такі. 

- за виробником; 

- за участь у спільному та громадському рухах; 

- за сервісом; 

- за споживачем; 

- за сферою застосування; 

- за товаром. 

Вибір стратегії позиціонування залежить від специфіки товару або 

послуги кожного підприємства. Слід зазначити, що позиціонування може 

здійснюватися за декількома критеріями. У статті розглянуто стратегії 

позиціонування за характеристиками товару, оскільки все більше виробників 

розуміють, що фізичні характеристики товару чи споживча цінність послуги, 

коли ринок насичений пропозицією, не надають достатнього впливу на вибір 

споживача. У цьому випадку позиціонування є необхідним для торгової 

марки (таблиця1). 

За кількістю ознак, на яких заснована стратегія позиціонування, 

розрізняють стратегії позиціонування за однією, двома та трьома ознаками. 

Таблиця1 -  Дерево стратегій позиціонування за характеристиками 

товару  

На основі особливостей 

технології виготовлення 

продукції 

стародавні рецепти 

інноваційність 

«ручна робота» 

економічність 

екологічність та інші 

За функціональними 

характеристиками товару, 

максимально пов'язаними з 

унікальною торгівельною 

багатофункціональність 

економічність 

безпечність 
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пропозицією лікувальний ефект 

оздоровчий ефект 

простота у використанні тощо 

Цінове позиціонування за високою ціною 

за раціональним співвідношенням «ціна/якість» 

за низькою ціною 

За ситуацією або способом 

використання 

позиціонування на лікуванні певного захворювання 

для хорошого сну 

для зручності під час подорожей 

для роботи (в офісі, на вулиці та вдома (мобільний офіс)) та 

ін. 

Стосовно товарної 

категорії 

стійке асоціювання товарної категорії з торговою маркою 

(наприклад, «Якщо кетчуп – то «Торчин», «Oriflame"»– 

натуральна косметика із Швеції») 

визначення статусу в середині торгової марки (наприклад, 

«Найкращий захист від карієсу – жувальна гумка «Orbit») 

розширення меж товарної категорії (наприклад, драже 

позиціонується як шоколад) 

розрив з певною товарною категорією (наприклад, жувальна 

гумка «Winterfresh» позиціонується як зимова свіжість) 

На основі структурної 

особливості 

моноліт / моноблок 

конструктор 

простота у збиранні та розбиранні тощо 

За показниками якості висока  

середня 

низька 

За пам'ятними датами, 

урочистими подіями, 

національними святами 

новорічна продукція та послуги (наприклад, у м. Бремені 

(Германія) є єдиний у світі магазин, де новорічна продукція 

продається впродовж всього року) 

весільна продукція та послуги 
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патріотична продукція та послуги до національних свят 

(наприклад, Дня незалежності, Дня Конституції тощо) 

 

Дослідження свідчать, що якщо позиціонування здійснюється більше, 

ніж за трьома ознаками, то воно є неефективним, оскільки не відкладається у 

свідомості споживача [10]. Під час проведення досліджень правила та норми 

не завжди дотримуються і завдяки цьому виникають помилки. 

Найпоширеніші з них під час застосування стратегії позиціонування – це 

надмірне, недостатнє, змішане та сумнівне позиціонування. Надмірне 

позиціонування відбувається тоді, коли поза увагою споживача залишаються 

деякі важливі якості товару або сегменти ринку. Це призводить до звуження 

уявлення споживачів про товари фірми. Наприклад, якщо фірма позиціонує 

себе як престижна та має добру репутацію, вона має усвідомлювати, що 

товарний асортимент за низькими цінами залишається поза увагою 

споживача. До таких відносяться: ексклюзивні марки машин, одягу, 

ювелірних виробів. Недостатнє позиціонування виникає, коли споживач не 

виділяє особливих характеристик у товарі фірми серед товарів конкурентів, 

тобто фірма не виконала основне завдання позиціонування – не визначила 

місце свого товару серед аналогів.  

Така ситуація може скластися в результаті впровадження стратегії 

позиціонування більше, ніж за трьома ознаками. Змішане позиціонування 

виникає у разі частих змін стратегії позиціонування, внаслідок чого у 

споживача не складається чіткого уявлення про імідж товару.  

Сумнівне позиціонування виникає у разі неправильного поєднання 

елементів маркетингового комплексу під час позиціонування. Наприклад: 

«Ми пропонуємо товари з найвищою якістю за найнижчими цінами» – 

приклад девізу такого типу позиціонування. Оскільки протиставлені 

елементи «товар» і «ціна» комплексу маркетинг-міксу, у споживачів виникає 

сумнів: або якість не висока, або ціни не низькі. Наслідком сумнівного 
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позиціонування є недовіра споживача до фірми, яка може призвести до 

створення її негативного іміджу. 

Необхідно врахувати, що вибір стратегії позиціонування – важливий 

етап у діяльності підприємства, і він повинен бути узгоджений з комплексом 

маркетингових засобів фірми в цілому, а також з окремими його елементами 

[11]. Таким чином, розроблена стратегія позиціонування обов’язково має 

узгоджуватися з комплексом маркетингових засобів фірми в цілому та з 

окремими його елементами-товарами, ціною, збутом та просуванням. 

Невідповідність навіть одного з елементів маркетинг-міксу до проголошеної 

стратегії позиціонування може призвести до її ринкового провалу. 

Отже, обрана стратегія позиціонування повинна мати певну 

стабільність, тобто залишатися незмінною протягом деякого часу, оскільки 

швидка і постійна зміна стратегії позиціонування спричинює встановлення 

«розмитого» іміджу торгової марки. Але ринок – це динамічна структура, яка 

постійно змінюється, і маркетолог мусить постійно досліджувати зміни 

ринкової кон’юнктури і за необхідності відтворювати їх у стратегії 

позиціонування. Конкуренція на ринку з кожним роком зростає, тому 

підприємствам потрібно чітко усвідомлювати та формувати імідж своєї 

продукції для здобуття та збереження стійкої ринкової позиції. 
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Найважливішим серед усіх видів економічних ресурсів, що можуть бути 

використані у трудовому процесі, є людський ресурс. Сьогодні вирішальне 

значення для розвитку суб’єктів господарювання мають знання, інформація, 

інтелект та інновації. Тому кадрова складова ресурсного потенціалу дуже 

вагома в першу чергу для управління бізнес-процесами підприємства, а 

методичне забезпечення діагностики кадрового потенціалу відіграє значну 

роль в управлінні формуванням, розвитком та реалізацією кадрового 

потенціалу сучасного підприємства. 

Проблема аналізу та оцінки ефективного використання трудових 

ресурсів загалом та кадрового потенціалу зокрема постійно перебуває в 

центрі уваги учених-економістів. Значний внесок у вирішення цієї проблеми 

зробили такі учені, як В. М. Гриньова, Г. І. Писаревська, І. П. Отенко, К. В. 

Коптева, Н. С. Краснокутська, Т. В. Берглезова, С. Б. Іваницька, І. Л. 

Плєтникова, В. В. Безсмертна та інші..  

Сьогодні людина є головним стратегічним ресурсом підприємства. Це 

сталося завдяки розумінню ролі здатності людини до творчості та 

раціоналізаторським  здібностям, що зараз стає основною, вирішальною 

умовою успіху будь-якої діяльності. Витрати, пов’язані з персоналом, можна 

розглядати як довгострокові інвестиції в людський капітал, що є одним з 

основних джерел прибутку [1]. Використання людських ресурсів в економіці 

держави та управлінні підприємствами визначають категоріями: «людський 

(соціальний) капітал», «людський потенціал», «трудовий потенціал», 

«персонал», «кадри», «кадровий потенціал», «особистісний потенціал». 

Виникнення, співіснування та використання цих понять зумовлює складність 

природи походження, неоднорідність кількісних та якісних параметрів 

людських ресурсів, задіяних в економічній діяльності підприємства, а також 

винятковість впливу, який ці ресурси здатні чинити на результати 

господарювання. Відповідно до принципів та положень системно-

інтеграційної теорії, потенціал підприємства являє собою багатомірну та 

мультипросторову систему, яку необхідно досліджувати комплексно та у 
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взаємозв’язку складових елементів [2]. Трудовий потенціал характеризує 

трудові ресурси та включає усі вже задіяні та ще нереалізовані можливості 

людини в трудовому процесі. А кадровий потенціал – невід’ємна складова 

трудового потенціалу. Солід відзначити загальні  та відмінні риси цих двох 

категорій. Відмінності між ними можна собі яскраво усвідомити, 

розглянувши співставлення понять за критеріями підходів до розуміння 

основи їх визначень та за рівнями й об’єктами управління ними. Кадровий 

потенцiал (що є складовою трудового потенціалу), – це потенціал конкретної 

сфери діяльності, галузі, підприємства, де необхідні специфічні 

характеристики саме для цієї сфери, діяльності, підприємства. Усвідомлення 

кадрового потенціалу потребує чітко визначити об’єкт потенціалу. Сутність 

кадрового потенціалу відображає якісну та частково кількісну 

характеристики трудового потенціалу працівників  підприємства. Вагомою в 

цьому визначенні постає така економічна категорія, як «кадри». Г. В. Щокiн 

розуміє під «кадрами» штатний склад робітників підприємства та умовно 

розподіляє їх на дві частини: кадри управлінці (та cлyжбовцi) та кадри 

робітничого персоналу [4]. 

Багато вітчизняних та зарубіжних авторів [5, 6, 7] займалися 

дослідженням суті та характеристик кадрового потенціалу. Узагальнюючи 

існуючі наукові здобутки, можна визначити таку систему понять щодо 

складу, структури та компонентів кадрового потенцiалу: чисельний та 

функціональний склад кадрів підприємства, який відображає розподіл кадрів 

та їх переміщення в розрізі категорій i посад; професія як комплекс 

спеціальних теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для 

здійснення трудової діяльності; спеціальність та спеціалізація як комплекс 

визначених знань та вмінь для виконання окремих функцій; кваліфікація як 

ступінь професійної підготовки, необхідної для ефективного виконання 

роботи. Кадровий потенціал – це сукупні здібності кадрових робітників 

підприємства, які необхідні для виконання та координації дії, що 

забезпечують підприємству стратегічні переваги на ринках товарів, послуг та 
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знань. Плєтникова I. Л. вважає, що кадровий потенціал – це сукупність 

здібностей виробничого персоналу підприємства забезпечити виробництво 

споживчих вартостей, які відповідають потребам ринку в конкретних 

економічних та науково - технічних умовах виробництва, а також повна 

реалізація індивідуального потенціалу для досягнення поставлених цілей при 

виробництві товарів та послуг.  

Отже, можна так пояснити термін « кадровий потенціал підприємства» – 

це величина можливої участі кваліфікованих працівників у господарській 

діяльності, їх здатність до інноваційної діяльності, їх освітній 

кваліфікаційний рівень, психофізіологічні характеристики, що можуть бути 

використані для досягнення стратегічних цілей та забезпечення 

конкурентоспроможності на ринку. Діагностика кадрового потенціалу 

підприємства – це порівняльна оцінка наявного кадрового потенціалу, яка 

отримується шляхом аналізу кількісних показників та якісних його 

характеристик, проти планових показників, або, скажімо, заздалегідь 

розробленої так званої еталонної моделі кадрового потенціалу. Інструмент її 

проведення – ситуаційний аналіз, який є «зліпком» фактичного стану 

кадрового потенціалу колективу підприємства, його кількісної та якісної 

структури тощо. 

Мета проведення діагностики кадрового потенціалу підприємства – 

оцінка фактичного стану кадрового потенціалу персоналу та протиставлення 

його до очікуваного підприємством (еталонного), тобто до сукупності 

оптимальних кількісних та якісних характеристик, які є необхідними для 

реалізації стратегічних економічних та соціальних цілей підприємства [9].  

Серед методів оцінки кадрового потенціалу підприємств слід зазначити 

методи непрямої та прямої оцінки. Непряма оцінка кадрового потенціалу 

підприємства проводиться з використанням фактичних значень показників, 

які характеризують результати його роботи. Пряма оцінка – це оцінка 

можливостей підприємства в майбутньому. До непрямої оцінки відносять 

програму збору даних, вивчення документів, бесіди-спостереження, обробку 
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та оформлення: до методів вимірювання – натуральні та вартісні коефіцієнти, 

умовні вимірювачі, тобто бали та коефіцієнти.  

Також існують практичні методи, до яких належать тестування, 

анкетування тощо. Вартісна оцінка кадрового потенціалу є необхідним 

етапом формування сукупного потенціалу підприємства. ЇЇ мету можна 

розглядати як визначення ступеня впливу кадрового потенціалу на 

підвищення або зниження сукупного потенціалу, впливу на інвестиційну 

привабливість, а також на величину витрат на реструктуризацію 

підприємства. Діагностику кадрового потенціалу промислового підприємства 

можна провести за допомогою експертної, рейтингової оцінки, порівняльного 

аналізу, методу аналогій, факторного аналізу, а також за допомогою методів 

економіко-математичного програмування. Залежно від базового критерію 

оцінки кадрового потенціалу можна виділити такі методи оцінки кадрового 

потенціалу підприємства: ресурсний, (сума витрат на його формування та 

використання); порівняльний, що базується на результатах порівняння з 

аналогами; результативний, що визначається за розміром чистого прибутку 

економічних результатів діяльності підприємства [7].  

Кадровий потенціал підприємства характеризується кількісними та 

якісними показниками. Для діагностики слід оптимізувати систему оцінки 

кадрового потенціалу за такими напрямами: встановлення єдиних стандартів 

та норм оцінки; адаптація систем оцінки персоналу; відбір компонентів, які є 

доступні у вимірюванні, надійними, такими, що дають точну характеристику. 

Для реалізації поставлених завдань аналіз та оцінка кадрового 

потенціалу повинні спиратися на такі методи: експертних оцінок, методи 

стратегічного аналізу, методи економічної та математичної статистики. 

Результати аналізу та оцінки кадрового потенціалу підприємства є базою для 

обґрунтування стратегічного розвитку кадрового потенціалу. Саме такий 

висновок дає можливість врахувати в моделі управління формуванням 

кадровим потенціалом довгостроковий характер та необхідність прогнозу в 

процесі розвитку кадрового потенціалу. Виходячи з того, що кадровий 
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потенціал – величина можливої участі кваліфікованих працівників у 

виробництві, їх здатність до інноваційної діяльності, їх освітній та 

кваліфікаційний рівень, психофізіологічні характеристики та мотиваційний 

потенціал, які можуть бути використані за допомогою мотиваційних важелів 

для досягнення стратегічних цілей підприємства і забезпечення 

конкурентоспроможності на ринку, необхідно визначити систему показників 

кадрового потенціалу.  

Вагомим кроком до визначення кадрового потенціалу підприємства є 

вибір конкретних показників, які характеризують кадровий потенціал 

підприємства [3]. Огляд наукових робіт дає можливість зробити висновок, 

що сьогодні не існує єдиного підходу до системи показників, які слід 

включати до складу кадрового потенціалу. Показники можна згрупувати за 

такими ознаками: кількісні показники (чисельність персоналу, віковий склад 

і структура персоналу, кваліфікаційний склад та його структура, рух робочої 

сили, ефективність праці, використання робочого часу) і якісні показники 

(фізичний потенціал, культурно-моральний, соціальні норми, організаційна 

культура підприємства, кваліфікаційний, соціально-психологічний, 

інтелектуальний, інноваційний). Наведена система показників найбільш 

повно характеризує рівень кадрового потенціалу підприємства, але 

можливість оцінки якісних показників часто ускладнюється через 

суб’єктивність оцінки та складності.  

Під поняттям «інформаційна база кадрового потенціалу» будемо 

розуміти обсяг інформації, що відноситься до кадрового потенціалу, який є 

на підприємстві та обробляється на ньому протягом визначеного періоду 

часу. При цьому чим вищі якісні та кількісні характеристики інформації, що 

обробляється, тим реальніше досягнення цілей. Інформаційне забезпечення 

діагностики кадрового потенціалу може бути реалізовано завдяки 

автоматизованій управлінсько-інформаційній системі (АУІС) «Кадровий 

потенціал підприємства» на основі використання сучасної організаційної 

техніки. Система передбачає створення масиву даних інформації, яку можна 
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використати для діагностики. Перспектива подальших наукових досліджень 

полягає у розробці та реалізації методики комплексної діагностики кадрового 

потенціалу промислових підприємств, оцінці ефективності використання 

персоналу та визначенні соціально-економічного ефекту для підприємства. 

Організація виробничого процесу та промислова специфіка, характерна 

для підприємств, висувають певні вимоги до планування кількісних і якісних 

характеристик кадрового потенціалу. Для підвищення ефективності 

здійснення діагностики кадрового потенціалу необхідно розробити еталонну 

модель кадрового потенціалу працівників підприємства.  

Таким чином, результати діагностики кадрового потенціалу є базою для 

обґрунтування його стратегічного розвитку. Саме така думка дає можливість 

врахувати в управлінні формуванням кадровим потенціалом довгостроковий 

характер та необхідність прогнозу.  
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 Ксенчина Р.В. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ 

РЕСУРСАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 В  статті розглядається кадровий ресурс організації та стратегії, що 

можуть використовуватися при управлінні ним. Висвітлюється вплив на 

збільшення капіталу та досягнень організації вибору керівника саме 

позитивної стратегії управління підприємством. Описана можливість 

наповнення як матеріальних, так і не  матеріальних  ресурсів організації за 

рахунок рівня особистісного росту кожного співробітника та колективу 

вцілому. Основним результатом успішного управління людськими ресурсами 

є командоутворення, що займає  важливу позицію на ринку організацій. 

 Ключові слова: особистість,  управління, розвиток, команда, стратегія, 

оптимізація. 

Знаходити та не втрачати гідних людей - найважливіша задача 

керівника. Організація не може сама  збільшити свою продуктивність – це 

можуть люди. Вони є  дійсно цінним надбанням любої компанії. Системи 

стають застарілими. Будинки руйнуються. Обладнання зношується. І при 

цьому, люди можуть рости, розвиватися та працювати більш ефективно, 

якщо в них є лідер, який знає на що вони здібні. 

Рівень розвитку особистості працівника є однією із  складових  

позитивного управління персоналом, що  веде  до  збагачення як 

матеріальних, так і не  матеріальних  ресурсів організації.  
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Проблема полягає в тому, що зачасту керівники мають помилкову 

думку, щодо  їх  постійного конкурування із  членами свого близького 

професійного оточення. Насправді ж має бути навпаки. Потрібно працювати 

разом із своїми колегами, підлеглими.  

При вивчені теми ми також й дослідили праці Джона Ф. Кеннеді ( 35-й 

президент Сполучених Штатів Америки).  Ключовим моментом яких є вислів 

у книзі «Profiles in Courage». А саме: іти вперед легше, якщо йти разом. Така 

позитивна взаємодія може виникнути лише тоді, коли керівник розуміє, що 

все в організації взаємозалежне і перемогти можна лише разом. 

Всебічний розвиток  особистості, який може  бути внутрішньою 

стратегією  компанії  здатен трансформувати  погляд співробітника  по 

відношенню до  людей із «перемога  в боротьбі» на «перемога  у співпраці». 

В  даному кінцевому досягненні особистісного росту, самовдосконаленні 

буде  досягнуте збільшення активів організації із  неспинною стратегією її 

розвитку, що  буде реалізуватися за рахунок внутрішнього  потенціалу 

співробітників. 

Аналіз успіху відомих людей показує, що саме рішучість, 

цілеспрямованість та бажання приводить їх до успіху. Теорія ймовірності тут 

не працює. Адже самодостатні, всебічно розвинуті особи можуть творити 

великі справи. Саме такі особи є двигуном компанії\організації. Є 

співробітниками, які ведуть до позитивного балансу. 

Психологічний момент щодо маніпулятивних дій зі сторони керівника 

показує відсутність прив’язки потенційних лідерів до знань та вмінь їх 

безпосереднього керівника та  прямий позитивний зв’язок між турботою 

керівника про їх потреби, прагнення та бажання. Зацікавленість керівника 

своїми співробітниками сприяє значному росту їх рішучості та 

цілеспрямованості. Всі досягнення починаються з цих якостей. 

Дослідивши діяльність великого лідера Наполеона Бонапарта 

(полководець, імператор Франції) була відкрита проста істина. А саме: секрет 

його управління полягав в знанні потреб своїх підлеглих. Наполеон спочатку 
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вияснив, чого найбільше хочуть його підопічні, а потім робив все можливе, 

щоб допомогти їм цього досягти. Наполеон знав, що  в цій простій речі 

прихований секрет успішної мотивації. 

Помилка, яка може бути на  цьому етапі управлінської діяльності, це 

першочергове визначення керівником своїх бажань, а потім переконання 

інших забажати того ж самого. Вірний підбір персоналу, успішний підхід в 

управлінні ним дають ефект того, що із звичайного каменю твориться 

шедевр.  

Відомий митець Мікеланджело говорив про свою статую Давида: 

«Статуя завжди була всередині каменю, мені потрібно було лише забрати все 

зайве». 

Керівники – лідери мають розвивати  в собі таку навику, як уміння 

бачити потенційних лідерів серед оточуючого персоналу. Це базується на 

розумінні особистісних рис особи.  

Вирізняють базис у характеристиках співробітника, який при вірному  

особистісному розвитку стане лідером. А саме: 

- позитивне сприйняття; 

- націленість на  загальні інтереси; 

- потенціал росту; 

- послідовність; 

- вірність; 

- гнучкість; 

- порядність; 

- ширина світосприйняття; 

- дисциплінованість; 

- прихильність. 

 Позитивне сприйняття - здібність позитивно відноситися до людей та  

ситуацій. Націленість на  загальні інтереси - готовність підпорядковуватися, 

грати в команді, слідувати за лідером. Потенціал росту - прагнення до 

особистісного росту та самовдосконалення, здібність до постійного росту. 
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Послідовність - прагнення почергово доводити діло до завершення. Вірність - 

готовність ставити потреби керівника і організації вище власних бажань. 

Гнучкість - здатність знаходити вихід із ситуацій без попередньо вивченої 

інструкції. Порядність - надійність та сильний характер, сталість у словах та 

вчинках. Ширина світосприйняття - здібність бачити всю організацію і її 

потреби. Дисциплінованість - готовність виконувати вимоги, що не залежить 

від власного настрою. Прихильність -  вдячне відношення, що  стає способом 

життя. 

Світогляд керівника, що базується на  твердженні: «У ваших підлеглих 

приховане золото» веде за собою можливість перетворювати працю 

співробітників у прибутковий механізм. А формування команди із вище  

вказаних співробітників лише примножує цей прибуток.  

Успішність системи обумовлюють лідери, яких  вона створила. Лідери 

мають сформувати команду. 

Відомий тренер баскетбольної команди УКЛА Брюинз Джон Вуден 

зумів показати результат своєї роботи  в завоюванні 10 чемпіонських титулів 

в 12 сезонах за рахунок чіткого дотримання своєї концепції роботи в команді.  

Для виховання успішних підлеглих потрібно: 

- цінити їх такими, якими вони є; 

- вірити в те, що вони зроблять все, що зможуть; 

- хвалити їх за досягнення; 

- нести особисту відповідальність перед ними [5].  

Праці інституту  розвитку керівних навиків INJOY мають такі 

дослідження: керівник як  потенціальний лідер для своєї організації є чи 

пасивом, чи активом. Тобто в критичних  ситуаціях він  або обирає тактику 

для подолання проблеми, або ще більше поглиблює її. Керівник має чітко 

знати чого він  вчить своїх  співробітників: уміти долати чи збільшувати 

кризу. Навчання колективу системи, їх удосконалення та особистісний ріст  

сприяє  розвитку підприємства. 
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Досліджено, що витрати на маркетинг, рекламу є безперспективними 

при умові, коли персонал не  вміє поводитися з  клієнтом. Клієнт, який 

прийде  в компанію одразу побачить різницю між робітником, якого навчали 

працювати у  сфері послуг, і  тим, хто навчання не пройшов. Яскраві 

листівки, голосні лозунги ніколи не компенсують некомпетентність 

керівництва. Сила любої організації являється прямим наслідком сили її 

керівництва. Сильні керівники – сильна система. Все  починається із 

керівника і закінчується ним. Саме  тут важливий досліджуваний факт, що  

потенційно вирощені лідери допомагають нести навантаження обов’язками. 

Вирізняють такі п’ять рівнів розвитку управлінця. А саме: посада, 

мотивація, результат, розвиток персоналу та особистісні якості. Посада 

займає найнижчий рівень. Людина, яка опирається на свою посаду, ніколи не 

зможе чинити вплив у сферах, які виходять за межі її службових зобов’язань. 

Стаж зайнятої посади не може замінити досягнутих результатів. 

Компанії, які мають позитивний економічний розвиток на перше місце 

по пріоритету виносять результати. Уся увага та зусилля зконцентровані на 

хорошому виконанні роботи. В таких організаціях присутня атмосфера 

співпраці, метою якої є виконання задач підприємства. Саме в такому кліматі 

з’являються лідери. 

Створення умов для особистісного росту не має єдиної рекомендації. Ми 

проаналізували, що більш швидше розвиток виникає при паралельному 

активному командоутворенні в наявному колективі. Колектив є головним 

механізмом реалізації кінцевої мети підприємства. Створення цілісного 

колективу призводить до збільшення потужностей, фінансового резерву 

підприємства. Формування команди замість групи допомагає подоланню 

проблеми можливого егоїзму при  високій особистісній зрілості  

співробітників. Члени  колективу  можуть  відкрито висловлювати  свої ідеї, 

обмінюватися досвідом. Робоча комунікація відбувається на рівні партнерів, 

а не конкурентів. Така раціональність робочого процесу збільшує й 

коефіцієнт ефективності праці [6]. 



579 
 

Отже, успішність системи обумовлюють лідери, яких  вона створює. 

Лідери формують команду. Керівник створює умови, щоб інші зуміли 

зрозуміти його ідеї і принести свій вклад в їх здійснення. Керівник бачить 

перспективи, і при цьому потребує інших лідерів, які допоможуть йому 

втілити це в реальність. Світогляд керівника, що базується на  твердженні: 

«У ваших підлеглих приховане золото» веде за собою можливість 

перетворювати працю співробітників у прибутковий механізм. Позитивна 

маніпуляція у вигляді зацікавленості керівника своїми співробітниками 

сприяє значному росту рішучості та цілеспрямованості робітників. 

Наведений факт формує особистісний ріст працівника, що  трансформується 

у його значимі досягнення в системі організації. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА НА 

ОСНОВІ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ 

ДО ПРАЦІ 

Здійснено порівняльний аналіз показників, що надають змогу оцінити 

забезпеченість працівників робочими місцями та рівень заробітної плати на 

підприємствах, у Вінницькій області та в Україні загалом. Досліджено роль 

заробітної плати у підвищенні стимулювання та мотивації персоналу 

підприємства.  

Ключові слова: заробітна плата, мотивація, стимулювання, персонал, 

підприємство. 

На сучасному етапі функціонування ринкової економіки для 

підприємств ефективність ведення господарської діяльності залежить від 

результатів праці персоналу, для якого ключову роль відіграє заробітна 

плата, що є головним чинником, здатним визначати рівень матеріального 

добробуту працюючих. Через те, головною умовою успішного розвитку 

будь-якого підприємства є підвищення вмотивованості працівників та 

запровадження дієвих методів їх стимулювання, що полягають у 

забезпеченні персоналу умовами, які б гарантували підтримання за 

допомогою своєї праці необхідного рівня життя, що зумовлює реалізацію 

відтворювальної, регулюючої та стимулюючої функцій заробітної плати.  

Метою даного дослідження є аналіз заробітної плати як основної 

складової підвищення мотивації та стимулювання трудової діяльності 

персоналу на підприємстві. 



581 
 

Вивченням заробітної плати як ефективної складової матеріального 

стимулювання персоналу, а також дослідженням подальшого впливу 

заробітної плати на мотивацію працівників до підвищення продуктивності 

праці займалися такі зарубіжні науковці: Дж.П. Бейкер, М.С. Йенсен, 

Ф.П. Едерер, Г. Мансо, В. Мейсон, Е. Kеллоу, С.К. Селден, А. Кон, В. 

Мейсон, Д.Дж. Воттс, Р.Л. Хенемен, Д.Б. Грінберг, С. Штрассер та інші. 

Серед вітчизняних вчених, котрі займалися вивченням даної проблематики, 

доцільно віднести: О.М. Баксалову, О.С. Богачова, В.І. Блонську, 

М.І. Карліна, Є.О. Кончаковського, Н.П. Мищишина, В.О. Ніколаєва, І.В. 

Орлова, І.А. Попову та інших. Незважаючи на значні досягнення у вирішенні 

питань забезпечення дієвості системи мотивації та стимулювання персоналу, 

потребує додаткового вивчення аналіз заробітної плати як на вітчизняних 

підприємствах, так і в регіонах та Україні в цілому. 

В умовах сьогодення обставини склалися таким чином, що держава має 

обмежені можливості достатнього задоволення людських потреб, в зв’язку із 

чим знизилась мотивація праці. Через те, нами здійснено порівняльний аналіз 

показників, що надають змогу оцінити забезпеченість працівників робочими 

місцями та рівень заробітної плати на підприємствах Вінницької області та в 

Україні загалом (табл.1). 

Таблиця 1- Порівняльна характеристика чисельності штатних 

працівників та заробітної плати в Україні та у Вінницькій області  

Показник 

Рік 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Абсолют-

ний 

приріст 

2018/2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Середньооблікова 

чисельність штатних 

працівників, (тис. 

осіб) по Україні  

10262 10083 10123 9720 8959 8065 7868 -2394 
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Середньооблікова 

чисельність штатних 

працівників, (тис. 

осіб)         

у Хмельницькій 

області 
250,7 243,0 242,8 232,1 226,0 219,6 214,3 -36,4 

Середньооблікова 

чисельність штатних 

працівників, (тис. 

осіб), зайнятих на 

підприємствах 

України  

3091,8 3045,9 3026,4 2924,9 2429,6 2252,1 2128,9 -962,9 

Середньомісячна 

заробітна плата по 

Україні, грн 

2250 2648 3041 3282 3480 4195 5183 2933 

Середньомісячна 

заробітна плата у 

Хмельницькій 

області, грн 

1785,9 2075,1 2425,2 2640,7 2878,3 3371,2 4042,6 2256,7 

Середньомісячна 

заробітна плата по 

Україні у % до 

прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб 

244,0 263,7 268,2 269,5 285,7 304,4 323,9 79,9 

Середньомісячна 

заробітна плата у 

Хмельницькій області 

у % до прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб 

193,7 206,7 213,9 216,8 236,3 244,6 252,7 59 

 

За даними таблиці середньооблікова чисельність штатних працівників за 

період дослідження зменшилась як в цілому по Україні, так і по Вінницькій 

області та на підприємствах, зокрема. Так, в Україні середньооблікова 

чисельність штатних працівників в 2018 році порівняно із 2012 роком 

зменшилась на понад 23 %. 

Дещо меншу тенденцію до зменшення зазначений показник складає у 
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Вінницькій області – лише 14,5%. Таке явище можна пояснити зростанням 

рівня безробіття як, загалом, по Україні, так і по Вінницькій області, зокрема. 

Достатньо вагомим показником щодо стану певної галузі та її розвитку є 

рівень та розмір середньомісячної заробітної плати. За результатами 

проведених досліджень заробітна плата в Україні у 2018 році по відношенню 

до 2012 року зросла на понад 130 %. Та ж сама ситуація і в Вінницькій 

області, де показник за останні 6 років зріс на понад 126 %. Необхідно 

зазначити, що розмір цього показника у Вінницькій області менший за 

зазначений показник по Україні, що у 2018 році становив біля 28%. 

Отже, заробітна плата відіграє досить важливу роль при формуванні 

стимулювання праці та її мотивації у персоналу підприємства. Положення 

про оплату праці, що діють на підприємствах, здебільшого регламентують 

мінімальний рівень заробітної плати, встановлений Законом України «Про 

державний бюджет» на кожен рік, що, за нашими переконаннями, є 

негативним фактором, оскільки за таких обставин відсутнім є заохочення 

персоналу до праці. Тут досить доречною є думка С. Соломонова, котрий 

стверджує, що для більшості населення заробітна плата втратила свою 

відтворювальну та стимулювальну функції і фактично перетворилася на 

різновид соціальних виплат, не пов’язаних з кількістю, якістю та кінцевими 

трудовими результатами. Разом із тим, її рівень в Україні є значно нижчим у 

порівнянні з розвиненими державами світу [4].  

В той же час, на деяких підприємствах наявні неофіційні позаоблікові 

нарахування й виплати заробітної плати працівникам без сплати 

встановлених законодавством податків і платежів, так звана заробітна плата 

«у конвертах» [5]. На це слід звернути особливу увагу. Через те, вважаємо 

доцільним на підприємствах використовувати надбавки та доплати, які не 

передбачені актами чинного законодавства України або, які провадяться 

понад встановлені зазначеними актами нормами. 

Таким чином, основу матеріального стимулювання становить оплата 

праці, що включає заробітну плату, премії, надбавки, доплати та компенсації. 
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Матеріальне стимулювання персоналу є процесом впливу на працівника з 

метою підвищення його вмотивованості до більш ефективної трудової 

активності за допомогою матеріальних методів. Отже, завдяки правильному 

стимулюванню персоналу до трудової активності підприємство реально 

підвищує майбутню результативність виробництва за умови, що понесені 

витрати на виплату доплат, премій, компенсаційних виплат тощо є меншими 

за отримані в результаті підвищення продуктивності вмотивованих 

працівників прибутки. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Проаналізовано сучасні проблеми та перспективи розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Розкрито фактори впливу на 

ефективність управління зовнішньоекономічною діяльністю ураїнських 

підприємств. Визначено основні напрямки вдосконалення 

зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних суб’єктів господарської 

діяльності. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, конкурентоспроможність, 

експортний ринок, мережа дистриб’юторі, децетралізація, розвиток 

підприємства, кон’юнктура 

 Постановка проблеми. Обов’язковою умовою прийняття рішення про 

ведення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) є її ефективність, яка 

визначається шляхом зіставлення досягнутого економічного результату з 

витратами, яких зазнало підприємство. В умовах інтернаціоналізації бізнесу 

та нестабільності економічного зростання успішний розвиток 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства визначається вирішенням 

завдань точної оцінки результативності такої діяльності та підвищення її 

ефективності. 

Аналіз останніх досліджень. Проблематиці удосконалення ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві присвячені дослідження 

багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких В.Д. Андріанов, П.Ю. 

Бєлєнький, О. М. Вакульчик, З. В. Векліч. О. І. Вівчар В.М. Геєць, Б.М. 

Данилишин, Л.В. Дейнеко, Я.А. Жаліло, М.В. Жук, А.П. Кірєєв, Л. Клайт, 

В.В. Коломієць, А.І. Кредісов, І. Г. Лебедь, С.Р. Маккінон, А.І. Мокій, А. 
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Ніколас, Н.М. Пархоменко, В.І. Пила, М.А. Пивоварова, М.І. Фащевський, 

А.С. Філіпенко, Є.В. Хлобистов, О. О. Челак, І. В. Черниш, Л. О. Шкварчук 

та інші вчені-економісти. Вони розглядають зовнішньоекономічну діяльність 

підприємства через його міжнародні господарські та торговельні відносини, 

до сфери яких входять: обмін товарами, спеціалізація і кооперація 

виробництва, науково-технічне співробітництво, надання економічної та 

технічної допомоги, створення спільних підприємств та інші форми 

економічного співробітництва  

Метою статті є виявлення основних шляхів покращення ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств.  

Виклад основного матеріалу. Актуальність даної проблематики 

пояснюється тим, що ефективна зовнішньоекономічна діяльність сприяє 

відтворенню експортного потенціалу країни, підвищенню 

конкурентоспроможності українських товарів на світових ринках, 

формуванню раціональної структури експорту й імпорту, залученню 

іноземних інвестицій на взаємовигідних умовах, забезпеченню економічної 

безпеки України. Реформа зовнішньоекономічної діяльності, насамперед, 

вироничих підприємств є одним із істотних напрямів перебудови 

господарського життя країни. Вона характеризується децентралізацією 

зовнішньоекономічної діяльності і поступовою відмовою держави від 

монополії на зовнішню торгівлю. Підприємства одержують право 

самостійного виходу на зовнішній ринок. На їх рівні починає 

зосереджуватися увесь спектр питань, пов’язаних із експортно-імпортною 

діяльністю, включаючи проектування експортних товарів, їх виробництво, 

збут і сервіс. Закріплюються економічні, матеріальні та правові умови для 

посилення зацікавленості підприємств в експортній діяльності і підвищення 

її ефективності. 

 Разом з тим, на сучасному етапі зовнішньоекономічна діяльність 

українських підприємств потребує вдосконалення. Цьому, насамперед, 
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повинна сприяти виважена державна політика у зовнішньоекономічній сфері. 

Вона має бути націленою на:  

-  перепрофілювання підприємств, які в основному працюють на 

сировині і комплектуючих, що ввозяться із-за кордону, поставки яких є 

ненадійними й економічно невиправданими;  

-  випуск нової конкурентоспроможної продукції шляхом надання 

певних знижок при її експорті;  

-  зменшення ввезення низькоякісної, шкідливої продукції з закордону 

шляхом встановлення високого імпортного мита, та застосуванням інших 

нетарифних бар’єрів [1, с. 81].  

У перспективі виробничі підприємства повинні орієнтуватись у своїй 

зовнішньоекономічній діяльності на збільшення питомої ваги в експорті 

готових виробів, значне скорочення поставок сировини, палива, екологічно 

несприятливих продуктів. Ефективна зовнішньоекономічна діяльність може 

бути сформована за рахунок якісних зовнішньоекономічних зав’язків.  

Першим етапом аналізу шляхів підвищення ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства має стати визначення кола 

країн, які є потенційно привабливими з точки зору проникнення на їхні 

ринки. При цьому необхідно ретельно проаналізувати стан середовища 

міжнародного менеджменту, який включає в себе вивчення системи 

міжнародної торгівлі, економічного середовища кожної з країн та їхнього 

політико-правового та культурного середовища. Підприємству, яке вирішило 

вийти на іноземний ринок, необхідно взяти до уваги існування безлічі 

обмежень і перешкод у міжнародній торгівлі як у країні, на ринок якої воно 

збирається вийти, так і у своїй власній. До таких обмежень належать: митні 

тарифи (фіскальні та протекціоністські), валютний контроль з боку держави, 

ряд нетарифних бар’єрів (системи національних стандартів безпеки, якості 

тощо).  

Вивчення економічного середовища передбачає аналіз економіки кожної 

з країн на предмет її привабливості як експортного ринку. Для цього 
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необхідно провести оцінку економік за двома характеристиками. Перша з 

них – структура господарства, яка визначає потребу країни в товарах і 

послугах, рівень зайнятості і доходів населення тощо. Друга характеристика 

– характер розподілу доходів у країні. Отримати уявлення про політико-

правове середовище можна в результаті аналізу чотирьох основних факторів: 

ставлення у країні до закупівель з-за кордону; політичної стабільності; 

валютних обмежень; державної машини (ступеня допомоги або протидії 

іноземним підприємствам з боку держави, що їх приймає) [3, с. 27]. 

Вибір українським підприємством придбання підприємства, яке 

знаходиться за межами території України, як методу проникнення на 

іноземний ринок, потребує найменших затрат у порівнянні з іншими 

способами для доступу на ринок і збереження ринкових позицій, а в 

довгостроковій перспективі – дає змогу зайняти певну ринкову нішу. Саме 

тому, щоб виявити шляхи підвищення ефективності зовнішньоторговельної 

діяльності вітчизняних товаровиробників необхідно: 

- комплексне дослідження проблем підвищення ефективності та 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних виробничих 

підприємств; 

- виявлення напрямків удосконалювання системи управління та 

планування зовнішньоекономічних зв’язків на рівні підприємства; 

- виявлення напрямків удосконалювання методів експортної роботи; 

- вивчення сучасних аналітичних підходів і методів дослідження 

зовнішньоторговельних ринків; 

- розробка організаційно-економічних заходів підвищення 

конкурентноздатності експортної продукції; 

- аналіз ефективності зовнішньоторговельної діяльності виробничих 

підприємств (оцінка рівня і якості виконання підприємством зобов’язань по 

контрактах з іноземними партнерами, дослідження ефективності, переваг і 

недоліків висновку контрактів і договорів; аналіз конкурентноздатності 

підприємства і конкурентноздатності продукції і ринку збуту в 
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зовнішньоекономічній діяльності; аналіз динаміки (розвитку) 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства; дослідження раціональності 

використання ресурсів); 

- розробка методики аналітичної оцінки ефективності окремої 

експортної операції. 

- розробка заходів підвищення ефективності експортної діяльності 

вітчизняних товаровиробників [5, с. 129]. 

 На сучасному етапі розвитку процес засвоєння вітчизняними 

товаровиробниками зарубіжних ринків супроводжується значними 

труднощами і проблемами, які обумовлені недосконалістю форм фінансових 

розрахунків, нерозвиненістю транспортної і ринкової інфраструктури 

договірно-правової бази, практики регулювання митних процедур і 

оподаткування.  

Вітчизняний товаровиробник спроможний вийти на світовий ринок 

лише за умови виробництва якісної продукції, яка б відповідала існуючим 

запитам і потребам споживачів. Розв’язання цієї проблеми можливе лише за 

умови вкладення капіталу та впровадження сучасних інноваційних розробок 

у пріоритетні галузі. У переважній більшості продукція вітчизняних 

товаровиробників характеризується низьким рівнем якості, що не відповідає 

світовим стандартам, а також високим рівнем витрат на її виробництво, що в 

кінцевому підсумку обумовлює низький рівень конкурентоспроможності на 

зарубіжних ринках. Розвиток експортного потенціалу неможливо розглядати 

ізольовано, без врахування взаємозалежності між станом економіки й 

ефективністю зовнішньоекономічних відносин, а також особливостей 

сучасної економічної кризи тазарубіжного досвіду розвитку 

експортоспроможних виробництв.  

Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, керівники підприємств 

обов’язково аналізують її ефективність. Для досягнення найбільшого 

економічного ефекту від зовнішньоекономічної діяльності слід розвивати 

виробництво експортної продукції, яка дозволяє одержати найбільшу 



590 
 

валютну виручку на одиницю витрат, та імпортувати ті товари, власне 

виробництво яких викликало б найбільші затрати на одиницю вкладених 

валютних коштів. 

Аналіз економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності 

проводять для того, щоб обґрунтувати пропозиції про продаж і купівлю 

товарів, оцінити структуру, що склалася, напрямки зовнішньоторгового 

обороту підприємства. Таким чином, показники ефективності ЗЕД 

підприємства та їх аналіз дозволяють виявити вигідність 

зовнішньоекономічних операцій з імпорту і з експорту. 

Для зовнішньоекономічних зв’язків окремих підприємств та економіки 

України важливе значення має ефект внаслідок відмінностей у структурі цін. 

Не менш важливим для вітчизняної економіки є використання науково-

технічного ефекту, зважаючи на існуючий науково-технічний потенціал, 

обмеження фінансових ресурсів для його реалізації [3, с. 29]. Загалом можна 

стверджувати, що ефект від зовнішньоекономічних зв’язків виражається в 

конкретних економічних результатах (див. рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Схема прояву ефекту від зовнішньоекономічних зв’язків 
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Вказаний ефект може бути обмежений (збільшений чи зменшений 

внаслідок дій держави, спрямованих на досягнення загальнодержавних 

економічних та інших цілей. З іншого боку, на ефект впливають 

(стимулюючи чи дестимулюючи його) дії інших держав, міжнародних і 

регіональних державних та підприємницьких угруповань. 

З метою підвищення ефективності функціонування зовнішньо-

економічного комплексу необхідний розвиток системи і принципів 

державного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків відповідно із 

курсом держави на підтримку реального сектору економіки. Підвищення 

ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств, в першу чергу 

експортних операцій, знаходиться у великій залежності від удосконалювання 

системи управління зовнішньоекономічними зв’язками. В цьому випадку 

значний інтерес представляє питання, пов’язане із можливістю прийняття 

оптимальних управлінських рішень стосовно задач, націлених на підвищення 

конкурентноздатності підприємства, а також узгодження його ефективної 

виробничої і збутової діяльності [6, с. 346]. 

Вихід на зовнішній ринок завжди є вступом до конкурентної боротьби. 

В умовах високої насиченості і навіть перенасиченості світових товарних 

ринків кожен товар (і товаровиробник, що за ним стоїть) змушений вести 

жорстку боротьбу за перевагу споживача, яка віддається найбільш 

конкурентоспроможному товарові, який на одиницю своїй вартості (ціни ) 

задовольняє більше потреб і на більш високому рівні, ніж товари 

конкурентів.Зростаючий інтерес до якості, викликаний посиленням 

конкурентної боротьби на світовому ринку, ставить цілком конкретне 

завдання перед виробником продукції. Покращити якість – це покр ащити 

конкурентоспроможність своїх товарів як на внутрішньому, так і на 

зовнішньомуринку. Із новим підходом до якості продукції зростає роль 

стандартизації, у розвитку якої значну роль відіграє держава. Питання 

стандартизації розглядаються у якості базової основи, без якої неможливо 

підвищення якості продукції у масштабах всієї держави в цілому. 
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Конкурентні позиції розвинутих країн у міжнародній торгівлі 

проявляються також через механізм цін. Їх рівень на зовнішніх ринках 

продовжує залишатись діючим важелем управління чи ослаблення позицій 

експортера. І хоч існує думка, що експортні ціни – це неголовний показник 

конкурентоспроможності, що перевагу треба віддавати впливу таких 

факторів, як рівень технічного вдосконалювання виробів, його якість, 

надійність зручність у експлуатації, умови та строки постачань і платежів. 

Тим не менше роль нецінових факторів у конкурентній боротьбі далеко не є 

однаковою. В залежності від ринків і товарів вони можуть чинити різний 

вплив на ефективність зовнішньоекономічної діяльності. Усе це змушує 

підприємства-експортерів уважно вивчати конкурентоспроможність 

вироблених товарів. Разом з тим, висока конкурентноздатність продукції не 

повинна бути самоціллю для підприємства – вона лише засіб одержання 

високого прибутку. Фірму має цікавити не безвідносне до витрат досягнення 

найвищої можливої конкурентоспроможності, а забезпечення такого її рівня, 

який дозволяє вийти на максимальний обсяг прибутку. Фактично це означає, 

що, наприклад, західні компанії працюють не над підвищенням рівня 

конкурентноздатності взагалі, а над підтримкою її оптимального рівня, 

іншими словами, прагнуть керувати нею [7, с. 199]. 

Таким чином, управління конкурентноздатністю не суперечить 

орієнтації підприємства на одержання прибутку. Навпаки, вона є вираженням 

його прагнення до прибутковості. Разом з тим необхідно сказати, що 

управління конкурентноздатністю підприємства формує трохи інший підхід 

до його функціонування в цілому. Керівники підприємства починають 

розглядати питання прибутковості з позицій якості, споживчих властивостей 

продукції, конкурентноздатності, тобто реалій конкурентної боротьби. 

Висновки. Для вдосконалення системи підтримки національного 

товаровиробника, усунення загрози інтервенціоністських імпортних 

поставок, запобіганням матеріальних збитків у галузях вітчизняного 

виробництва, відповідно до прийнятих у світовій торгівлі правових норм, 
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необхідно стимулювати вітчизняне товаровиробництво, залежне від імпорту 

сировини, матеріалів та комплектуючих, які виробляються в країні в 

невеликому обсязі, шляхом встановлення низьких чи “нульових” ставок 

ввізного мита. Нарощувати потенціал зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств треба перш за все шляхом створення сприятливих економічних 

умов для збільшення випуску вітчизняної продукції та надання послуг за 

рахунок модернізації виробництва, застосування сучасних технологій 

переробки, зберігання, пакування, транспортування та реалізації продукції 

машинобудівної, харчової і легкої промисловості, сільського господарства, 

закріплення на традиційних ринках збуту та виходу на нові. Необхідно 

надавати держані гарантії щодо участі наших компаній у міжнародних 

тендерах, стимулювати вітчизняний машино-технічний експорт, а також 

експорт харчової та сільськогосподарської продукції шляхом запровадження 

спеціальної системи кредитування обігових коштів виробників. 

Отже, лише на основі всебічного вивчення кон’юнктури світових ринків, 

підвищення конкурентноздатності продукції, застосування сучасних 

технологій можна досягти ефект у зовнішньоекономічній діяльності як на 

мікрорівні (рівні підприємства), так і на макрорівні зокрема. 
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В сучасних умовах господарської діяльності ефективність підприємств 

багато в чому визначається ефективною системою управління наявного 

персоналу на вітчизняних підприємствах. Важливість формування 

ефективного менеджменту персоналу на будь-якому підприємстві в умовах 

ринку  не викликає сумнівів. 

Протягом останніх років на всіх вітчизняних підприємствах актуальним 

постає проблема ефективного управління персоналом, що є об’єктом 

наукових досліджень таких відомих учених, як: Захарчин Г. М., Кудря Я. В., 

Кириченко О.А., Лазарєва О.В., Г.В. Назарова, Г. Л. Хаєтта інших. 

Однак, незважаючи на значну кількість досліджень, питання побудови 

ефективної системи управління персоналом на вітчизняних підприємствах  

залишаються актуальними та потребують подальшого вирішення шляхом 

пошуку нових методів та способів покращення управління персоналу на 

прикладі окремо взятих підприємств. В цьому аспекті буде корисним 

вивчення досвіду окремих вітчизняних компаній та використання його на 

інших підприємствах. 

Метою статті є вивчення окремих напрямків удосконалення системи 

управління персоналом на прикладі машинобудівного підприємства в сфері 

холодильного обладнання ТОВ «Грін Кул» та їх використання у практиці 

вітчизняних підприємств. 

Багаторічний закордонний досвід засвідчує, що в сучасних ринкових  

умовах важливе значення має кожен окремий працівник, щогодини зростає 

вплив якості його праці на результати роботи підприємства та його фінансові 

показники. Враховуючи зазначене, основними напрямками кадрової політики 

має бути створення ефективної системи  морального та матеріального 

стимулювання, соціальні гарантії. Кадровий менеджмент  має забезпечити 

високу ефективність роботи колективу, високий рівень функціональності та 

мобільності в сучасних умовах. 

Внаслідок кризи поточної ситуації на ринку, маркетинговий бюджет 

досліджуваного підприємства зменшений і маркетингова активність у сфері 
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формування кадрового резерву обмежена. Витрати на підбір персоналу 

знижені, що збільшує складність підбору необхідних професійних  

кандидатів на відкриті вакансії компанії. З іншого боку, це тягне за собою і 

позитивні наслідки. Так, як схожі труднощі відчувають більшість великих 

роботодавців на теренах Вінницької області, то спостерігається зниження 

вартості маркетингових заходів в загальному на всьому ринку робочої сили. 

У цих умовах керівництво ТОВ «Грін Кул» прийшло до угоди слідувати 

політиці проведення іміджевих заходів у вінницьких ЗВО (організації 

тренінгів та семінарів, ярмарків вакансій для молодих спеціалістів технічних 

спеціальностей). Цільова аудиторія представлена студентам 3-4 курсів. Що 

стосується витрат, то це переважно безкоштовні, або мало бюджетні акції у 

вигляді ярмарку вакансій, спільних конференцій та проведення «дня 

відкритих дверей» на підприємстві. Як результат, кадровикам вдається 

підвищити інтерес молодих спеціалістів до компанії при відносно невеликих 

фінансових витратах.  

На початку формування нової команди при відкритті підприємства 

компанія зверталася в кілька кадрових агентств з проханням знайти 

співробітника на відкриту позицію. З точки зорупонесених витрат це було не 

дуже ефективно, тому що пошуку кандидатів завжди передував етап 

узгодження умов співпраці  з кадровим  агентством, а на підписання одного 

договору йшло дуже багато часу. Тепер пошук нових співробітників в 

основному відбувається кадровою службою підприємства. 

В даному напрямку компанії можна порекомендувати вести постійний 

моніторинг ринку праці з формуванням власної бази кадрового резерву. 

Управління компенсаціями і соціальними пільгами в компанії включає 

наступні елементи: 

– розробку і впровадження структури оплати праці;  

– дослідження ринку праці: рівень компенсацій та заробітних плат;  

– оцінку зарплати за посадами;  

– умови перегляду/зміни заробітної плати; 
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– механізм розрахунку і виплати заробітної плати та квартальних 

бонусів; 

– розробку і реалізацію соціальної програми (харчування, обов'язкове і 

додаткове медичне страхування, страхування  життя, страховка для виїзду за 

кордон, оплата лікарняних, знижки на фітнес-програми). 

Отже, в результаті проведеного аналізу автором пропонуються наступні 

рекомендації в сфері вдосконалення політики управління персоналом на ТОВ 

«Грін Кул». 

В частині найму персоналу в підрозділи підприємства на території 

необхідно сформувати адекватну умовам ринку стратегію пошуку та підбору 

персоналу, засновану на реалізації здатності приводити потрібних людей в 

компанію. Ця стратегія повинна включати такі основні положення: 

– відбір на посади досліджуваного підприємства кращих випускників 

регіональних  вузів (з урахуванням особистих якостей) на основі розвитку 

співробітництва з провідними технічними вузами; 

– проведення випробування співробітників при оформленні шляхом 

практичних і теоретичних тестувань; 

– використання стратегії по просуванню талановитих співробітників із 

середини ТОВ «Грін Кул». 

В частині мотивації і просування персоналу на ТОВ «Грін Кул» 

необхідно: 

– створення системи різних стимулів: матеріальних та нематеріальних; 

– пошук ефективної системи мотивації, що забезпечує участь робітників 

у власності компанії; 

– встановлення комбінованої системи оплати праці, що базується на 

поєднанні належного матеріального заохочення та нематеріальних благ. 

В частині скорочення і звільнення працівників:  

– формування ефективного резерву, що передбачає не масові звільнення 

співробітників, а їх подальшу перекваліфікацію та можливість заповнення 

інших вакантних місць на підприємстві  в разі кризових ситуацій; 
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– створення постійних додаткових стимулів для працівників, що 

приходять в компанію з метою навчання та отримання досвіду.  

Також для підприємства пропонується створення свого центру 

перепідготовки та розвитку персоналу. Його метою має стати  просування і 

розвиток перспективних і талановитих співробітників за допомогою 

практичної участі в корпоративних проектах. Центр повинен знаходити 

перспективних і талановитих кандидатів серед кадрового резерву, при чому 

основними критеріями є здатність та бажання самого співробітника всебічно 

розвиватися, а також прагнення внести максимальний вклад в успіх компанії. 

Основними шляхами в цій сфері мають стати:  

– реалізація спільно із закордонним вузом модульної корпоративної 

освітньої програми (Executive MBA) для найперспективніших співробітників; 

– навчання за програмами перепідготовки МВА (групові програми) в 

українських та закордонних бізнес-школах; 

– організація цільової підготовки молодих кваліфікованих фахівців з 

числа студентів вінницьких вищих навчальних закладів. Для цього необхідне 

укладення договорів з провідними профільними вузами (Вінницький 

торговельно-економічний інститут КНТЕУ та Вінницький національний 

технічний університет) та професійно-технічними училищами, які 

передбачатимуть організацію виробничої та переддипломної практики, а з 

іншого боку – можливість стажувань і підвищення кваліфікації викладачів 

профільного ЗВО на базовому підприємстві;  

– постійно вести роботу над удосконаленням бази даних кадрового 

резерву відділу персоналу з використанням закордонного досвіду та 

автоматизації цього процесу; 

– запровадження соціально-орієнтованих програм стимулювання 

персоналу: житлові програми (допомога працівникам ТОВ «Грін Кул» при 

купівлі житла (цільова аудиторія: молоді працівники, фахівці високої 

кваліфікації) у вигляді компенсування частини витрат на погашення 

банківського відсотка по кредиту). 
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Головною складовою  в цій  ефективній системі  управління персоналом 

повинна зайняти мотивація. Мотивація – це процес заохочення людей до 

діяльності, спрямованої на досягнення цілей організації шляхом формування 

відповідних мотивів – внутрішніх бажань людини діяти певним чином.  

Таким чином, система управління персоналом є одним з найбільш 

важливих елементів функціонування діяльності підприємства. Від 

ефективного управління персоналом залежать кінцеві результати діяльності 

підприємства. Система управління персоналом потребує постійного аналізу, 

контролю та своєчасного вирішення виявлених проблем. 

Отже, на сучасному етапі з метою вдосконалення системи управління 

персоналом на ТОВ «Грін Кул» необхідно впровадити та здійснити чітку 

інтеграцію програми управління талантами (talent management) в стратегію 

розвитку компанії шляхом:  

– планування ключових позицій (на кожну посаду повинні намічатися 

конкретні робітники і встановлюватися терміни їх переходів);  

– визначення способів залучення фахівців (призначення з числа 

співробітників кадрового резерву, зовнішнього найму, внутрішніх 

переміщень; 

– щорічне обговорення і уточнення плану розвитку кар'єри ключових 

співробітників; 

– виявлення ключових фахівців на основі наступних етапів: щорічних 

інтерв'ю зі співробітниками та їх безпосередніми керівниками; щорічної 

оцінки потенціалу співробітників (співвідношення результатів роботи і 

потенціалу); перевірки відповідності фахівця критеріям високого потенціалу. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Побудова ефективної системи управління персоналом - ключовий 

інструмент розвитку сучасного підприємства. Сьогодні, на жаль, не існує 

єдиного підходу до вимірювання ефективності персоналу. Складність 

полягає в тому, що процес зайнятості та управління персоналом, у тому 

числі тісно пов'язаний з виробничим процесом та його результатами, 

соціальною діяльністю суспільства, організаціями економічного розвитку. 

Важливим критерієм є створення сприятливого внутрішнього 

психологічного клімату в колективі, який характеризується ступенем 

задоволеності учасників своєю ситуацією. На нього впливають характер і 

зміст роботи, ставлення, престиж, винагорода, перспективи зростання, 

наявність додаткових особливостей, психологічний клімат. 

Ключові слова: психологічний клімат, мотивація, персонал, керівництво, 

управління персоналом, визнання, грошова винагорода, повага 

Актуальність даної теми полягає в тому, що необхідність підвищення 

ефективності праці, стабілізація та покращення соціально-психологічного 
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клімату в колективі при оптимізації організаційних структур, який багато в 

чому залежить від здатності його членів жити за своїми законами, 

підпорядковуватися заявленим вимогам та процедурам , та зменшенні 

кількості працівників, які залишаються не задоволеними  від умов праці, 

оплати  праці тощо є дуже важливими елементами у вдосконаленні системи 

управління персоналом.  

В Україні проаналізовано доцільність використання методів управління 

рейтингом та теорії людського капіталу для вдосконалення управління 

персоналом. Окреслено алгоритм впровадження оцінювання персоналу на 

підприємстві, що забезпечує поступове і цілеспрямоване використання 

різноманітних підходів, форм, методів, елементів з урахуванням специфіки 

компанії. Одним із пріоритетів у вдосконаленні системи управління 

персоналом є перехід від традиційних методів розвитку людських ресурсів до 

управління персоналом, покладаючись на сучасну перевірену практику 

розвинених країн та кращих вітчизняних організацій. Таким чином, 

виявлено, що рейтинг може застосовуватися в різних галузях діяльності. 

Широко застосовується рейтинг у формуванні, маркетингу, рекламі, 

економіці, з недавнього часу в менеджменті. Застосування рейтингу стає 

актуальним сьогодні, оскільки, виходячи з його основної функції, кожен 

керівник з оптимізації робочого місця повинен мати об'єктивну оцінку 

потенціалу та особистого внеску працівників у розвиток бізнесу[11,c.480]. 

Методології та практиці  по вдосконаленню системи управління  

персоналом присвятили велику увагу багато закордонних та вітчизняних 

дослідників, серед них:  Поклонський Ф.Ю., Колпаков В.М., Шекшня С.В., 

Блек  Дж., Журавльов П.І, Амоша О.І, Томпсон А.А., Браверман А., Рак М.Г, 

Дзюба С.Г., Лобанов А.А., Скударь Г.М. та багато інших.  Всі вони 

дотримувалися думки, що будь-яка ініціатива щодо змін повинна розвивати 

необхідний напрям та лідерство із відданістю наступності. Ініціювати зміни 

та створювати очікування, які не виправдані, може спричинити розчарування 

та погіршити ситуацію. Реалізація повинна здійснюватися професійно і після 
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правильної діагностики підбирати правильні інструменти до кожного 

окремого випадку . Браверман А. зазначав, що ефективна система управління 

персоналом на підприємстві, незалежно від розміру підприємства, форми 

власності є наймогутнішим інструментом,  який забезпечує розвиток та 

конкурентоздатність підприємства. А от Дзюба С.Г. говорив, що на 

підприємстві треба розробляти таку методику оцінювання, щоб можна було 

визначити дійсну ситуацію в області управління персоналом , виявити слабкі 

місця та надати зміцнення сильним місцям. Хто б і що не говорив з 

дослідників у сфері менеджменту, всі їхні дослідження, думки і вислови 

будуть вірними, адже керівництву компанії необхідно створити таку систему 

управління аби було комфортно всім працюючим, незалежно від статусу, 

посади тощо [12,c.528]. 

Керівникам будь-якої організації завжди доводиться вирішувати одну і 

ту ж проблему: як створити відповідну систему управління для забезпечення 

співпраці працівників та успішного вирішення можливих конфліктів між 

ними в організаційному середовищі. Дуже багато дослідників зазначають, що 

взаємодія високої якості позитивно впливає на продуктивність та якість 

роботи. Теоретична основа стосується різних теорій, які є основними для 

дослідження в галузі системи управління персоналом.  Проаналізовано, що 

на сьогодні ефективність робочої сили на деяких підприємствах падає через 

низьку заробітну плату та відсутність механізму мотивації працівників. 

Процес обчислення заробітної плати має багато проблемних аспектів, таких 

як недостатня організація праці, недостатнє стимулювання працівників, 

погано складені документи тощо [14]. 

Сьогодні передбачається, що головне надбання будь-якої організації 

лежить у людях. Якість, продуктивність, рентабельність, задоволеність 

клієнтів та імідж компанії багато в чому залежать від навчання, координації 

та мотивації персоналу. Для належної роботи компанії потрібно, щоб особи, 

які складають команду компанії, знали, бажали та вміли працювати 
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належним чином. Неадекватне управління людьми може призвести до безлічі 

проблем, які перешкоджають діяльності організації ( див. рис. 1). 

 Будь-яка ініціатива щодо змін повинна розвивати необхідний напрям та 

лідерство із відданістю наступності. Ініціювати зміни та створювати 

очікування, які не виправдані, може спричинити розчарування та погіршити 

ситуацію. Реалізація повинна здійснюватися професійно і після правильної 

діагностики підбирати правильні інструменти до кожного окремого випадку. 

Організації, що розвиваються, стикаються з основними проблемами 

професійної некомпетентності та недостатньої мотивації серед своїх 

працівників. Правильне планування та управління людськими ресурсами в 

межах організацій  є надзвичайно важливим для підвищення можливостей, 

мотивації та загальної ефективності персоналу [9,c.113]. 

Всі проблеми, які перешкоджають діяльності організації можливо 

вирішити, необхідно лише прикласти максимум зусиль задля вдосконалення 

системи управління персоналом.   Всі компанії хочуть підвищити 

продуктивність праці працівників, але як часто вони розглядають власну 

практику управління як засіб її досягнення?  
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Рисунок 1 - Проблеми, що перешкоджають діяльності організації при 

неефективній системі управління персоналом 

Існує дуже багато способів, з допомогою яких можна вдосконалити 

систему управління персоналом на підприємстві. Перший з них -  створити 

економічні стимули, щоб співробітники на всіх рівнях організації могли 

отримати від них користь. Існує природна тенденція, щоб керівництво 

найбільше орієнтувалося на економічні стимули вищого рівня потрібно не 

нехтувати істотними стимулами для працівників нижчого рівня . Для 

поліпшення  ситуації пропонується запровадити автоматизацію, щоб 

зменшити витрату робочого часу на обробку даних бухгалтерії та значно 

підвищити якість та швидкість передачі інформації керівнику підприємства 

та зовнішнім користувачам. Для покращення мотивації працівників 

пропонується використовувати робочий бал, який є формою обліку роботи, 

яка залежить від якості та кількості, що сприяла виробництву. За 

результатами підрахунку балів пропонується механізм преміювання 

працівників [9,c.67]  
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Важливим аспектом управління людськими ресурсами, який потребує 

особливої  уваги в організаціях розширення, є розробка системи винагород, 

яка буде залучати, утримувати та мотивувати розширення персоналу, а також 

надавати навчальні та рекламні можливості. Більшість служб розширення 

функціонують урядовими установами та працюють за правилами  

державного управління. Ці правила не містять положень щодо 

винагородження вищої ефективності або для системи оплати праці, 

заснованої на заслугах. Критерії просування базуються на вислугу років та 

стаж роботи. Таким чином, бюрократична структура з надання послуг є 

основним перешкодою для створення кращої системи винагород.  

Систему винагород та заохочень можна вдосконалити кількома 

способами. Перший - нагородження вищої продуктивності. Організації, що 

працюють з розширенням, повинні розробити систему винагород, яка 

заохочує вищі показники, щоб адміністрація заробітної плати була 

ефективним інструментом для підвищення ефективності, мотивації та 

задоволення. Чітка характеристика робочих місць, стандартів ефективності та 

оцінки ефективності допоможуть оцінити роботу з розширенням та 

нагородити людей за добросовісне обслуговування. Шляхи та засоби повинні 

знаходитись у існуючих рамках державного управління, щоб ґрунтуватися на 

оплаті результативності. Наприклад, робітників, які працюють із 

продовженням, за результатами їх роботи можуть бути направлені на вищу 

освіту. Другий – не грошові винагороди, такі як визнання хороших ідей  

працівників чи присвоєння почесних звань, також допоможуть покращити 

результативність роботи. Персонал з питань розширення може також 

заохочуватися до створення професійних товариств для розвитку та 

спілкування високих стандартів, а також для визнання вищої ефективності. 

Професійний щомісячний журнал або інформаційний бюлетень може 

допомогти агентам розширення доносити інноваційні ідеї та підвищити 

чудову ефективність [10,c.55]. 
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Другий спосіб у вдосконаленні системи управління персоналом - 

регулярно потрібно забезпечувати змістовний зворотний зв'язок. Зворотній 

зв'язок - це основна навичка управління; можливість регулярно надавати 

корисні відгуки працівникам таким чином, що заохочує, а не відлякує. Це не 

означає, що зворотний зв'язок завжди має бути позитивним, він також має 

бути і деколи негативним, щоб змотивувати працівника до більш ефективної 

роботи. Використання якогось одного зворотного зв’язку чи позитивного, чи 

негативного не буде управлінням. Зворотній зв'язок це своєрідне  

спілкування між керівником і підлеглим. Воно має здійснюватися продумано 

, що в подальшому  є приводом до  заохоченням за добре виконану роботу, 

чи потрібну корекцію у виконані роботі. 

Третій спосіб - повага до працівників , які виконують свою роботу . 

Повага може бути простим, але потужним мотиватором. Її відсутність є 

неприємний близнюк, що  має протилежний ефект. Коли працівники 

відчувають справжню повагу (завжди припускаючи, що це гарантовано), 

вони набагато частіше «пройдуть зайву милю», щоб допомогти компанії 

досягти успіху [10,c.57]. 

Наступний спосіб полягає  в тому, що керівництво на всіх рівнях 

організації має отримати належну підготовку, а підлеглі мають бути 

впевненими у цьому. Компанії мають тенденцію інвестувати значні кошти у 

"навчання лідерству", при цьому значно менше акцентуючи увагу на 

керівниках та менеджерах середнього рівня. Можна з легкістю говорити , що 

більш потрібним є отримати значно більше можливостей для навчання та 

розвитку кар’єри  на останніх етапах , ніж на ранніх стадіях формування 

своїх навичок.  

Програми розвитку менеджменту призначені для вдосконалення 

управлінських навичок старших службовців вищого рівня та підготовки їх до 

майбутніх ролей. Існує велика потреба в програмах розвитку управління в 

організаціях, що розширюються, оскільки вони стикаються із складними 

ситуаціями через зміни робочих сценаріїв. Крім того, керівники розширень 



607 
 

повинні піддаватися сучасним методам управління. Програми розвитку 

менеджменту повинні відповідати потребам керівників розширень вищого 

рівня та повинні базуватися на аналізі потреб. Для підготовки керівників 

застосовуються такі методи, як коучинг, ротація роботи, навчальні заняття, 

навчальні заняття та програми розвитку [13]. 

Керівництво має надавати підтримку працівникам, коли це справді 

потрібно. Цінова підтримка може приймати різні форми: обладнання, коли 

воно є застарілим або неефективним; емоційна підтримка перед обличчям 

(зрідка) несправедливої критики; гнучка підтримка розумного рівня балансу 

між робочим та життєвим шляхом. Підтримка управління в необхідні часи не 

буде забута; це формує доброзичливість та лояльність співробітників.  

Не потрібно бути емоційно скупим з боку керівника та керівних ланок. 

Нічого не може отримати керівництво, позбавляючи похвали та визнання, 

коли це гарантується. Деякі дослідники говорять, що визнання часто є більш 

сильним мотиватором, ніж гроші. Хоча це може бути менш справедливим на 

вищих рівнях, оскільки фінансові винагороди зростають, а посада 

зосереджена на загальній продуктивності працівників. Забезпечити поведінку 

старших лідерських моделей, завдяки яким рядовий керівник може пишатися 

тим, що є частиною команди. Ніщо не деморалізує службовців швидше, ніж 

бачити старших керівників , які не поважають своїх працівників [12,c.525]. 

Отже, ключовим фактором успіху розширення організацій є 

вдосконалення своїх людських ресурсів. В статті були розглянуті різні 

аспекти вдосконалення системи управління персоналом, які допоможуть 

керівникам розширень покращити систему людських ресурсів. Правильне 

планування та впровадження кадрової системи призведе до загального 

розвитку персоналу з розширення служб. Це також дасть змогу організаціям, 

що розширюють діяльність, адаптуватися до швидких змін, що відбуваються 

в середовищі розширення країн, що розвиваються. 
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОГО КОДЕКСУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

У статті розглядаються роль і значення етичного кодексу як інструмента 

виховання та соціалізації в освітньому просторі сучасного закладу вищої 

освіти. Визначено найважливіші принципи його розробки і впровадження в 

університетському просторі. Наводяться результати вивчення основних 

площин і проблемних зон взаємовідносин суб’єктів освітнього процесу у 

закладі вищої освіти. 

Ключові слова: етичний кодекс, професійний кодекс, заклад вищої освіти, 

здобувач вищої освіти, науково-педагогічний працівник. 

Місія класичного університету, як відомо, полягає не тільки в підготовці 

фахівця з високим рівнем знань, а й у формуванні особистості. Особливо 

важливо те, які моральні стандарти майбутньої професійної діяльності, які 

етичні принципи поведінки дає студенту університетське середовище, 

взаємини і традиції. 

Історично в університетах панував особливий дух, була значущою 

приналежність до університетської спільноти, а справою честі студентів було 

шанування викладачів і альма-матер, культ навчання, підтримка та розвиток 

традицій, проходження високим моральним принципам, чесне виконання 

своїх обов’язків і багато іншого. Все це становило систему університетської 

етики. Авторитет кращих університетів світу багато в чому сформований 

завдяки саме такій моральній основі, і без неї освіта та наука втрачають свою 

цінність для суспільства. 
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Зберігати і розвивати вузівське середовище в дусі вищеозначених 

цінностей сьогодні, безумовно, непросто. На нього впливає безліч зовнішніх і 

внутрішніх факторів, часто негативного характеру. Глобалізація, криза 

переходу від радянського періоду, що супроводжувалася розмиванням 

соціально-моральних орієнтирів у суспільній свідомості, зміщення освіти в 

сферу «освітніх послуг» (з привнесенням елементів етики бізнесу), а також 

інформатизація життя, скорочення обсягу і зміна характеру комунікацій 

людей – все це ускладнює процес соціалізації молоді [1]. 

Найважливішим ресурсом виховання і соціалізації є всі елементи 

корпоративної культури закладу вищої освіти, ядром якої можна вважати 

етичний кодекс, який впливає на освітнє середовище, формує якості 

середовища, що безпосередньо впливають на характер соціалізації студентів. 

Сьогодні існує два види неформальних етичних кодексів – корпоративні 

і професійні. Перші, як відомо, відображають стандарти, прийняті в 

організації, а професійні – фіксують правила поведінки працюючих в галузі 

або напрямку діяльності. Іншими словами, кодекси є формалізованим 

засобом конкретизації моральних законів у певній сфері, наприклад, 

підприємництво, тим самим, орієнтуючи людину на етичну мотивацію 

діяльності. 

В останні роки в багатьох закладах вищої освіти обговорюються, 

розробляються, приймаються або вже прийняті власні етичні кодекси. Це 

викликано не тільки завданнями підвищення загальнокультурного рівня 

студентів, а й актуальністю збереження морально-етичного початку в освіті, 

підвищення корпоративної культури у ЗВО. Називаються вони по-різному: 

«Етичний кодекс», «Етичний кодекс студентів », частіше «Кодекс честі 

студентів». У більшості випадків вони орієнтовані на студентів, а в текстах 

можна знайти традиційні норми і правила академічної поведінки студентів, 

найбільш загальні етичні принципи. Структура кодексів різна – від 

компактних рамкових документів, де позначені лише принципи, заповіді, до 

докладних, з описом норм поведінки студентів в аудиторіях, бібліотеках, на 
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масових заходах, в стилі одягу, мовному етикеті, правилах спілкування по 

телефону, тощо. Вельми рідко зустрічаються загальні кодекси з окремим 

розділом про етичні принципи для науково-педагогічних працівників.  

Серед професійних кодексів можна зустріти зведення етичних 

принципів діяльності юриста, менеджера, банківського працівника, але немає 

як такого етичного кодексу науково-педагогічного працівника закладу вищої 

освіти. ЗВО – це, з одного боку, автономна установа зі своєю історією і 

традиціями, а з іншого – місце для вкладання свого професіоналізму 

викладачами. Виходячи з вищесказаного, етичний кодекс закладу вищої 

освіти повинен включати і професійні (для спільноти викладачів як колег), і 

корпоративні принципи (визначальні ознаки ідентичності всіх, хто має 

відношення до конкретного ЗВО, що формують патріотичне ставлення до 

нього) [2]. 

В останні десятиліття сфера освіти активно зміщується в сферу надання 

«освітніх послуг», що зближує її з підприємництвом. Тому логічно, що 

дослідники в етиці освіти нерідко користуються досить багатим арсеналом 

інформації з області етики бізнесу і управління, де етичні питання 

професійної діяльності найглибше розроблено. 

Студент сьогодні – споживач «освітньої послуги», і закладу вищої освіти 

потрібно виходити з принципу забезпечення якості послуги для споживача. 

Це викликає питання: а наскільки прийнятні принципи взаємовідносин в 

бізнесі і комерції по відношенню до суб’єктів освітнього процесу? Етика в 

освіті передбачає активність «клієнта» в процесі отримання освіти, його 

зацікавленість в реальній якості, а не в «куплених» оцінках або дипломах. 

Корупція в сфері освіти зводить нанівець зусилля по збереженню морально-

етичної основи його отримання. Крім того, в умовах нинішніх реформ для 

провінційних закладів проглядається перспектива посилення боротьби за 

абітурієнта-споживача і це, мабуть, теж принесе певні проблеми. 

Очевидно, що при розробці етичного кодексу закладу вищої освіти треба 

брати до уваги і соціально-моральні орієнтири всіх учасників освітнього 
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процесу (науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, 

представників адміністрації та ін.), і стан суспільної моралі в цілому. 

Безумовно, необхідно вивчити конкретний спектр проблем і взаємовідносин 

у закладі вищої освіти. Без урахування характеру освітнього середовища і 

типу світогляду, важко говорити про ефективність розроблюваного і 

впроваджуваного етичного кодексу. Тому існують визначені основні 

площини університетського простору, зони і проблемні поля в них, які 

найбільш важливі в даному аспекті. (табл. 1) 

Таблиця 1 – Основні площини та зони універсального простору 

№ Площина Зони 

1 
Студент – академічне 

середовище 

Дрес-код, мовний етикет, відношення до майна закладу 

освіти, правилам внутрішнього розпорядку. 

2 Студент – освітній процес 

Відношення студента до своїх обов’язків: відвідування 

занять, запізнення, дослідницька етика, шахрайство при 

отриманні знань, поведінка студента. 

3 
Викладач – освітній 

процес 

Відношення викладача до своїх посадових обов’язків, 

етичні аспекти професійної діяльності. 

4 Студент – студент 

а) освітній процес: етика спільної діяльності, 

взаємодопомога, експлуатація чужої праці; навчальні 

аудиторії, території загального користування. 

б) позанавчальна діяльність: студентські заходи, 

територія університету призначена для спорту, 

творчості, харчування. Проблемне поле: взаємоповага, 

мовна культура, міжетнічні відносини, ступінь 

конфліктності, ставлення до шкідливих звичок, гендерні 

аспекти. 

5 Викладач – студент 

а) освітній процес: упередженість, необ’єктивність, 

непрофесіоналізм, приниження гідності, етнічні 

переваги, необов’язковість, родинні стосунки в оцінці 

знань, корупція, незахищеність студента. 

б) позанавчальна діяльність: зануреність викладачів в 

простір культурного і суспільного життя ЗВО, ставлення 

викладачів до позанавчальної активності студента. 

6 Викладач – викладач Елементи професійної етики взаємовідносин як колег, 

публічне з’ясування стосунків, використання студента 
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для з’ясування взаємин, корпоративна солідарність 

викладачів в конфлікті «студент-викладач», 

незахищеність викладачів від агресії з боку студентів.  

7 Студент – адміністрація 

Принципи побудови взаємин, етичні аспекти вирішення 

питань соціального захисту, реакція адміністрації на 

звернення студентів. 

8 Викладач – адміністрація 
Управлінська етика, трансляція етичних норм 

керівництвом, реакція адміністрації на звернення. 

 

Процес вирішення задачі «Яким має бути етичний кодекс закладу вищої 

освіти?» повинен, по-перше, не бути швидкоплинним. По-друге, він не 

просто повинен супроводжуватися збором пропозицій, ідей, але і бути 

направлений по певній логіці на пошук розумного поєднання професійного 

та корпоративного, загального і специфічного в розроблюваних нормах і 

правилах. Потрібно виявити найбільш проблемні зони і межі прийнятного 

ступеня регулювання поведінки, а також розробити механізм вирішення 

важких ситуацій. Інакше кодекс буде формальним [1]. 

Одна з головних і принципових проблем – вирішити, чи буде це 

«Етичний кодекс студента», або «Етичний кодекс закладу вищої освіти». 

Вищезазначені аспекти етики освіти говорять на користь другого варіанту, де 

будуть структурно виділятися розділи, що стосуються етичних норм і для 

студентів, і для викладачів, і для управлінського та іншого персоналу ЗВО. 

Щоб зробити кодекс поступово атрибутом корпоративного середовища 

закладу вищої освіти, тобто впровадити його, необхідно використовувати всі 

інформаційні можливості та менеджмент. Мета всіх заходів по 

впровадженню – зробити кодекс зрозумілим інструментом. Так як кодекс – 

управлінський інструмент, хоч і порівняно новий, то потрібно навчити з ним 

поводитися всіх, кого він так чи інакше стосується. Важливо не просто 

ознайомитися з книжкою під назвою «Етичний кодекс», а навчитися 

використовувати її для вирішення складних етичних ситуацій. Пояснення 

доцільності введення етичного кодексу, значимість цих норм як для самого 
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закладу вищої освіти, так і для всіх, хто в ньому навчається або працює, 

краще провести в формі попередньої і супроводжуючої внутрішньої РR-

компанії. Це – спосіб «розморозити» тему, привернути до неї увагу і 

запустити її в жваве обговорення [3]. 

При створенні кодексу у закладі вищої освіти потрібно узгодити 

співвідношення корпоративних, універсальних і професійних норм і вивчити 

рівень уявлень про них при необхідності зайнятися підвищенням етичної 

компетентності здобувачів вищої освіти, викладачів та співробітників, в тому 

числі з точки зору того, щоб навчити їх розпізнавати важкі етичні ситуації 

(це ефективно робити на спеціальних тренінгах). У зв’язку з цим слід також 

звернути увагу на структуру і рівень викладання етики як навчальної 

дисципліни у ЗВО і на її прикладну спрямованість. Може виявитися навіть, 

що буде необхідно не просто вивчати етичні норми свого закладу освіти, а й 

професійно «привчати» здобувачів їх дотримуватися. 

Обговорення змісту кодексу ефективно в формі вільного діалогу, і за 

умови, що здобувачі до цього самостійно занурилися в цю проблематику і 

організували обговорення в своєму середовищі різними засобами (зустрічі, 

робота в малих групах, Інтернет-форуми). В ході такого процесу без тиску 

зверху студенти більш вільно міркують, можуть адекватно сформулювати 

проблемне поле, подумати про механізми дотримання етичних норм і 

запропонувати способи вирішення важких ситуацій, розробити навіть власні 

варіанти, і на завершальному етапі в документ можуть увійти всі цінні 

пропозиції студентів, що не суперечать інтересам закладу вищої освіти. 

«Публічність» процесу створення етичного кодексу в ЗВО важлива ще й 

тим, що на фазі впровадження це дозволить уникнути опору студентів і 

викладачів включенню в їх систему цінностей «чужих» або просто 

непродуманих (з точки зору дотримання) етичних норм. Вельми актуально 

залучення науково-педагогічних працівників до обговорення стану та 

проблем власної професійної культури та етики. Цей процес не завжди 
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виявляється простим, бо інерція викладачів сильна, і в більшості вони не 

готові до цього. 

Ключовий елемент будь-якого кодексу – механізм виявлення і 

реагування на факти етичних порушень. В організаціях, де діють етичні 

кодекси, створюється підрозділ або призначаються відповідальні особи, до 

функціональних обов’язків яких входить прийом питань співробітників, 

розбір етичних ситуацій, реагування на такі ситуації. У кодексах закладів 

вищої освіти, де прописані норми тільки для студентів, зустрічаються згадки 

про «Ради честі», «комісії з етики», які в основному спираються на 

студентські структури. Це нормально, якщо мова йде про порушення 

студентами тих норм, які безпосередньо не стосуються їх взаємовідносин з 

викладачами. А якщо виникає етичний конфлікт «викладач-студент», 

«викладач-викладач», а викладач – поза етичного поля, то механізми 

реагування вже не працюють, тому що їх немає. Більш того, студент набагато 

менше думає про дотримання студентського кодексу у відносинах саме з 

неетичним викладачем. Механізм вирішення ситуацій повинен бути 

загальним, тобто спирається і на якісь етичні параметри викладацької 

діяльності. Це теж аргумент на користь розробки єдиного кодексу закладу 

вищої освіти. 

Просування кодексу в життя неможливо без постійної інформаційної 

підтримки: від публічного доведення до відома студентів та викладачів 

наслідків неетичної поведінки до ведення постійної рубрики в друкованих 

(електронних) засобах закладу. Важливо використання всіх можливостей, які 

можуть сприяти більш глибокому осмисленню ролі етики як в професійно-

освітній діяльності педагогів закладу вищої освіти, так в процесі отримання 

освіти студентами (публікації дискусій, статей, есе відповідної тематики 

тощо) [5]. 

Особливості менталітету, полікультурне середовище у закладі вищої 

освіти робить більш специфічною систему виконання етичних норм, так як 
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вона заснована на внутрішній системі мотивів, які визначаються різними 

поведінковими стандартами, різними релігійними, моральними орієнтирами. 

Основне питання: наскільки детальним бути кодексу і в якій пропорції 

звід етичних норм повинен поєднувати заборонене і рекомендоване? З 

одного боку, звід етичних норм повинен обмежувати особисту свободу, 

запобігати неетичній поведінці, з іншого – задавати орієнтири, пред’являти 

зразки етичної поведінки. 

Молодь, приймаючи «правила гри», не завжди буде адекватно 

сприймати заборони, тому Кодекс з переважанням обмежень може призвести 

до ще більшої пасивності, стане гальмом для формування особливої 

академічної атмосфери у закладі вищої освіти і його корпоративної культури, 

а не інструментом їх розвитку. Очевидно, базові заборони повинні бути 

присутніми і окреслювати найбільш важливі сфери поведінки, але складати 

меншу частину етичного кодексу. 

Рекомендована поведінка в етичному кодексі має бути викладена як 

модель, яку потрібно прагнути дотримуватися, самостійно і у всіх ситуаціях. 

Тобто етичний кодекс повинен розширювати зону особистої відповідальності 

і заохочувати ініціативу. Це можливо, якщо кодекс буде підвищувати 

особисту значимість як викладача, так і студента у закладі вищої освіти, і 

транслювати рівну етичну відповідальність всіх незалежно від статусу [4]. 

Однією з найбільш етично навантажених є посада керівника. У закладі 

вищої освіти це ректор, директор, декани, завідувачі кафедр, а по 

відношенню до студентів ще й куратори, наукові керівники тощо. 

З одного боку, в процесі управління людьми проявляється велика 

кількість етичних дилем, з іншого – керівник має стати основою системи 

виконання кодексу: особисто транслювати етичні норми в дії, розбирати 

етичні конфлікти, консультувати з приводу складних етичних ситуацій. У 

зв’язку з цим керівник повинен володіти або навчатися принципам етичного 

лідерства, добре орієнтуватися в етичній проблематиці. 
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Для ефективного застосування етичних інструментів в реальній 

діяльності потрібно комплексно підійти до вивчення і аналізу етичних 

проблем. Створення зібрання як загальних, так і специфічних етичних 

проблем, що існують в конкретному закладі вищої освіти, їх класифікація, 

виділення найбільш складних ситуацій, які часто зустрічаються, оцінка 

відповідності поточної діяльності прийнятим етичним нормам – все це 

можливо тільки після створення етичного кодексу і тільки після залучення 

всіх верств в процес співвіднесення з ним реальної діяльності. Як правило, 

неможливо відразу передбачити всі етично складні ситуації. У процесі цієї 

діяльності можуть бути створені технології роботи з етичними проблемами, 

описані приклади бажаної і небажаної поведінки. Тут важливий професійний 

підхід, використання психологів, соціологів, філософів, управлінців. 

Таким чином, якщо надати етичній системі закладу вищої освіти 

завершеність на основі ретельно розробленого і грамотно проведеного в 

життя етичного кодексу, то у ЗВО сформується особлива атмосфера сильної 

внутрішньої корпоративної ідентичності. Якщо вдасться запустити механізм 

дії кодексу, постійно підтримувати фокус уваги до етичної проблематики, то 

він буде важливим ресурсом ефективної соціалізації студента і керівництвом 

до дії в процесі підготовки особистості фахівця з високим рівнем 

сформованості моральних стандартів професійної діяльності на благо 

суспільства. 
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

HR-БРЕНДІНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

В Україні брендінг роботодавця на даному етапі розвитку недостатньо 

досліджений, тоді як за кордоном це вже невід’ємна частина загальної 

стратегії компанії. В умовах політичної і фінансової нестабільності, 

відбувається скорочення витрат на персонал та їх управління, тому це  

супроводжується загостренням конкуренції між роботодавцями, які 

намагаються залучати у свої організації найкращих співробітників. 

Враховуючи всі вище перелічені чинники, використання HR-брендінгу має 

стати одним з перспективних заходів залучення персоналу.  

Ключові слова: HR-брендінг, брендінг роботодавця, імідж роботодавця, 

привабливість роботодавця, управління персоналом. 

У статті проаналізовано поняття «брендінг компанії як роботодавця» та 

«імідж компанії як роботодавця». Даний аналіз дозволяє сформувати 

достатньо повне розуміння цих понять, які є відносно новими для 

українського наукового середовища. 

 Питання HR-брендінгу досліджували такі закордонні вчені, як Д. Аакер, 

К. Келлер, У. Томпсон, С. Фурньє та інші. Серед українських науковців 

питання управління брендінгом, викладені у працях: О. Амоші, Н. 
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Осовицької, Р. Мансурова, О. Зозульова, О. Кендюхова та інших. Проте, 

через певну новизну напряму в науковому й практичному просторі досі 

немає єдиного підходу щодо визначення та сутності HR- брендінгу, що 

робить обрану тему дослідження досить актуальною. 

Застосування принципів брендінгу до управління людськими ресурсами 

має назву «брендінг роботодавця». Він допомагає підприємству 

ідентифікувати себе на ринку праці  як кращого роботодавця для нинішніх 

співробітників, як потенційного роботодавця для потенційних кандидатів і в 

якості постачальника або партнера для клієнтів. «Брендінг роботодавця» є 

відносно новою концепцією та передбачає диференціацію характеристик 

компанії роботодавця серед конкурентів.  

Брендінг роботодавця підкреслює унікальні аспекти зайнятості в 

компанії і цінності для існуючих і потенційних працівників. Брендінг 

компанії як роботодавця – цілеспрямовано сформовані якості компанії як 

роботодавця, які асоціюються у цільової аудиторії з однозначно позитивним і 

унікальним набором матеріальних і нематеріальних переваг умов зайнятості, 

що виділяють дану компанію на ринку праці. Асоціації цільової аудиторії 

формують стійкий набір очікувань і емоцій по відношенню до компанії-

роботодавця і умов зайнятості в ній. Брендінг компанії як роботодавця 

формується на основі достовірних знань і оцінок працівників, підкріплених 

власним досвідом взаємодії з компанією-роботодавцем [1, с.293]. 

Імідж компанії як роботодавця – це набір створених образів і повідомлень 

про компанію як про позитивне місце роботи, які транслюються на ринок праці 

всіма можливими способами. Імідж роботодавця є досить поверхневим, штучно 

створеним образом, який існує в думках людей. Як правило, працівники можуть 

знайти різноманітну інформацію про компанію-роботодавця та й історія 

взаємовідносин з керівництвом у кожного працівника різна, тому і образ 

компанії як роботодавця формується неоднозначний. Імідж роботодавця може 

не відображати реальні характеристики умов зайнятості в компанії, він скоріше 

відображає емоційне судження «подобається – не подобається» і складається  
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без безпосереднього досвіду взаємодії з компанією-роботодавцем [2, с.58]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Модель HR-брендінгу за Бакхаус і Тику [1, с. 296] 

Цілісна модель, що пояснює цілі брендінгу, запропонована Бакхаус і 

Тику, в простій формі відображає систему взаємозв'язків між брендінгом і 

його цілями. Розглянувши модель HR-брендінгу Бакхаус і Тику на рис.1, 

можна дійти висновку, що HR-брендінг через організаційну ідентичність і 

культуру створює лояльність брендінгу компанії, яка в підсумку призводить 

до підвищення продуктивності працівників. У той же час через асоціації він 

створює певний імідж роботодавця, що в результаті веде до підвищення 

привабливості компанії серед потенційних кандидатів. В цілому, дана схема 

дозволяє побачити основні взаємозв'язки між цілями або результатами 

брендінгу, його засобами і завданнями [3]. 

Таблиця 1- Порівняльний аналіз внутрішнього та зовнішнього HR-

брендінгу 

 Внутрішній Зовнішній 

1 2 3 

Сфера 

прояву 

Проявляється всередині організації 

(позитивне враження про роботу) 

Проявляється на зовнішньому 

ринку праці 

Цільова 

аудиторія 

Співробітники компанії Фахівці, студенти, аспіранти, які 

знаходяться в пошуку роботи, 

колишні співробітники, 

конкуренти  

 

НR-

бренд 

Асоціація з        

HR-брендом 

Ідентифікація з  

організацією 

Організаційна 

культура 

Імідж 

роботодавця 

Привабливіс

ть 

роботодавця 

Лояльність 

бренду 

роботодавця 

Продуктивніс

ть 

співробітникі

в 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 

Методи 

реалізації 

Формування кадрового резерву, 

вдосконалення системи атестації 

персоналу, підтримки нових та мотивації 

працюючих співробітників, а також 

проведення різних  програми 

професійного та кар'єрного розвитку, 

лідерства, навчання й використання 

внутрішніх PR-заходів. 

Формування програм (рекрутингу, 

аутстафінгу, аутплейсменту), 

співробітництво з вузами  

(студентські, магістерські 

програми), а також це зовнішні 

PR-заходи (корпоративна 

атрибутика), використання засобів 

масової інформації, участь в 

різних конкурсах.                                                 

 

HR-брендінг за способом прояву поділяється на: внутрішній і зовнішній 

(табл.1). Формування як внутрішнього, так і зовнішнього HR-брендінгу в 

системі управління організацією повинно включати такі етапи як: виявлення 

цільової аудиторії і направлення своїх зусиль на неї, формування  HR-

брендінгу завдяки потужному потоку інформації та розвиток і утримання 

іміджу підприємства [5, с.134]. 

Таким чином, щоб сформувати позитивний HR-брендінг потрібно 

залучати кращих фахівців  та зберігати працюючий персонал, підвищувати їх 

продуктивність праці та цілеспрямованість за допомогою мотивації. А також, 

збільшувати ефективність реклами та конкурентоспроможності товарів 

(послуг), щоб підприємство було пізнаванним серед інших. Для створення 

якісної продукції та позитивного іміджу можливе розширення підтримки 

брендінгу роботодавця та його інноваційного прориву в бізнесі.  

Тому ті роботодавці, які переживають важкі часи, недостатньо дбають 

про мотивацію і залучення співробітників, можуть втратити професійних 

співробітників. Однак ця перевага для інших компаній і шанс посилити свій 

брендінг роботодавця і залучити найбільш талановитих працівників, 

незадоволених умовами праці.  

При проведенні дослідження було виявлено, що студенти, на відміну від 

професіоналів, показують більш високі очікування щодо роботодавців. 

Першими по значимості якостями роботодавців студенти назвали професійне 
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навчання і розвиток, високий дохід в майбутньому і стійке фінансове 

становище. Для професіоналів найважливішою якістю роботодавця стала 

конкурентоспроможна базова ставка. Далі йдуть професійне навчання і 

розвиток, а також стійке фінансове становище. На відміну від професіоналів, 

які вже знайомі з поточною ситуацією на ринку праці, студенти демонструють 

завищені очікування по заробітній платі. Після завершення навчання вони 

претендують на зарплату в діапазоні від 7000 до 12000 грн.. 

Український ринок талантів в цілому демонструє такі ж тенденції, як і 

ринки інших країн, що розвиваються, але переваги студентів ближче до 

заявлених їм західноєвропейськими однолітками. Вони зацікавлені в дружній 

робочій атмосфері, високих доходах в майбутньому, професійному навчанні 

та розвитку.  

Оцінку власного HR-брендінгу, як і його формування, необхідно 

починати з оцінки задоволеності вже працюючих співробітників. Можна 

витрачати величезні бюджети на зовнішню рекламу, створюючи привабливий 

образ компанії-роботодавця для кандидатів, але «сарафанне радіо» з 

негативними відгуками колишніх співробітників зведуть нанівець всю цю 

роботу. Тому оцінку власного HR-брендінгу необхідно починати з аналізу 

складових успішного HR-брендінгу: 

- рівня заробітної плати та соціального пакету; 

- прозорості мотиваційної політики, корпоративної культури, системи 

адаптації, програм навчання і розвитку співробітників; 

- взаємовідносин у колективі; 

- ставлення керівництва до персоналу. 

Подібний аналіз можна провести за допомогою анкетування 

працюючого персоналу. Всю отриману в результаті цих заходів інформацію, 

необхідно зіставити з даними ринку праці, отриманими в результаті його 

моніторингу. Також в оцінці власного HR-брендінгу можуть допомогти 

анкети співробітників, що звільняються і «вихідне» інтерв'ю [6]. 

Далі необхідно проаналізувати отримані результати, прийняті в 
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компанії цінності і сформовану корпоративну культуру. Якщо навіть її 

формуванням ніхто до цього спеціально не займався, вона все одно вже є, 

тому що сформувалася стихійно разом з розвитком компанії. Тому треба 

систематизувати вже існуючі цінності компанії. Потім виділити з них ті, які 

безпосередньо впливають на HR-брендінг: 

- яких людей приваблює на роботу компанія; 

 -як співробітники взаємодіють між собою і з клієнтами; 

-діловий стиль, прийнятий в компанії; 

-стиль керівництва і т.д. [7]. 

Отже, HR-брендінг - це певні заходи щодо формування іміджу 

підприємства серед кращих фахівців, що досягається за допомогою розвитку 

зовнішнього і внутрішнього брендінгу роботодавця. Варто також врахувати 

правильну структуризацію кадрового потенціалу, який впливає на якість 

продукції та є основним в діяльності підприємства. Таким чином, брендінг 

роботодавця став найбільш поширеним інструментом забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства на ринку праці за останні роки. Щоб 

залучити по-справжньому талановитих працівників,  недостатньо створити в 

компанії приємну атмосферу або забезпечити привабливі бонуси, оскільки 

HR-брендінг є комплексним і вимагає уваги і участі як керівників, так і 

інших співробітників організації. Перспективи подальших досліджень 

пов’язані із пошуками оптимальних шляхів побудови і розвитку HR-

брендінгу українських організацій у сучасному мінливому економічному 

середовищі. 
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нематеріальне стимулювання, система мотивації, управління персоналом. 

Швидкий розвиток наукових досліджень, що пов’язані з управлінням 

людськими ресурсами на підприємстві вимагає пошуку нових, сучасних 

підходів до формування найбільш ефективного механізму використання 

трудового потенціалу персоналу, який проявляється в узгодженій взаємодії 

керівництва та працівників підприємства. У нинішніх бурхливих та 

нестабільних умовах функціонування вітчизняних підприємств, для 

забезпечення їх розвитку, важливо розуміти зміст, сутність і роль процесу 

мотивації. Саме мотивація персоналу – пріоритетний напрям формування 

високопрофесійного, конкурентоздатного і відповідального трудового 

колективу, який би забезпечував досягнення стратегії підприємства і його 

цілей.  

Проблема пошуку ефективних шляхів здійснення мотиваційної 

діяльності  досліджується такими основоположниками сучасного 

менеджменту як: Л. Гілберт, Ф. Тейлор, Г. Емерсон, Г. Гант та ін. За 

радянських часів вагомим науковим внеском у теорію матеріальної та 

нематеріальної мотивації персоналу на основі закону зростання 

продуктивності праці стали роботи Е. Васільчикова, Л. Гіляровської, А. 

Здравомислова, М. Мошенського, С. Струміліна, В. Хрипача. Водночас, в 

економічно розвинених країнах відбувся бурхливий розвиток теорії і 

практики мотивації персоналу: виникли різні теорії мотивації (К. Алдерфера, 

В. Врума, Г. Ганта, Ф. Герцберга, Д. Макгрегора, А. Маслоу, Д. 

МакКлелланда та ін.), десятки систем матеріального стимулювання 

персоналу (Аткінсона, Барта, Бедо, Бігелоу, Кнеппеля, Роуена, Хелсі та ін.), 

Мотивації персоналу присвячено праці таких зарубіжних дослідників як Дж. 

Обер-Кріє, Д. Сінк, Е. Цандер та ін. З початком економічних реформ в 

Україні, світові наукові здобутки в галузі мотивації персоналу стали 

предметом дослідження, удосконалення і адаптації, що відобразили у своїх 

працях провідні вітчизняні вчені: С. Бандур, І. Прокопенко, Д. Богиня, О. 



626 
 

Грішнова, В. Гуменюк, В. Данюк, Г. Дмитренко, М. Долішній, Г. Калитич, А. 

Колот, О. Крушельницька, О. Кузьмін, В. Нижник, А. Новікова, В. 

Соколенко.  

Аналіз теоретичних і практичних аспектів мотивації та стимулювання 

персоналу підприємства дає підстави стверджувати про значущість цих 

питань та безперервне підвищення інтересу багатьох науковців до цієї 

проблематики. Існуючий в зарубіжній практиці широкий спектр систем, 

методів та важелів мотивації не лише не застосовується на вітчизняних 

підприємствах, але й не повною мірою розкритий та представлений у 

вітчизняній науковій літературі. Невирішеним залишається питання єдиної 

загальновизнаної ідентифікації основних понять мотивації персоналу як 

складової ефективного управління людськими ресурсами підприємства. 

Метою статті є визначення місця та ролі мотивації в сучасній системі 

ефективного управління персоналом підприємства. Для досягнення мети 

сформульовано та вирішено такі завдання: визначення впливу мотивації на 

діяльність працівників, основних методів та завдань мотивації праці, 

розкриття основних напрямків матеріального та нематеріального 

стимулювання.  

Управління персоналом на сьогодні є однією з найбільш важливих 

функцій менеджменту підприємств, що здатна підвищувати їх ефективність. 

Будучи систематичною функцією розвитку підприємств, управління 

людськими ресурсами безпосередньо спрямоване на працівників відповідно 

до вимог підприємства. Серед критеріїв, що характеризують ефективну 

систему управління персоналом можна виділити наступні: орієнтація на 

стратегію управління, стимулювання праці персоналу, активна участь в 

системі управління керівництва, узгодженість дій та їх відпрацювання, 

надійність моделей і процедур праці на підприємстві. 

У процесі оптимізації управління персоналом, насамперед, керівник 

підприємства повинен приділяти увагу системі мотивації персоналу. А 

працівник підприємства повинен бачити свою участь у реалізації стратегії 
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розвитку підприємства, усвідомлювати залежність від його успіху свого 

добробуту та особистого прогресу. 

До мотивації персоналу можна віднести цілу низку складових, а саме: 

мотивацію трудової діяльності, тобто спонукання персоналу до ефективної 

трудової діяльності, що забезпечує необхідні винагороди і задовольняє 

наявні потреби; мотивацію стабільної та продуктивної зайнятості; мотивацію 

розвитку конкурентоспроможності працівника; мотивацію володіння 

засобами виробництва; мотивацію вибору нового місця роботи тощо. 

Мотивація персоналу як складова ефективного управління 

підприємством має безпосередній зв’язок із реалізацією інтересів суб’єктів 

господарювання, взаємодіє із роботодавцями і найманими працівниками, 

активізує механізми посилення трудової активності. 

При здійсненні управлінських процесів на підприємстві необхідно 

враховувати, що люди з більшим ступенем мотивації працюють 

продуктивніше незалежно від рівня їх вмінь чи навичок [1, с.362]. 

Існує дуже багато способів впливу на мотивацію конкретної людини, 

кількість яких лише поповнюється. Важливим є те, що способи забезпечення 

ефективного впливу на мотивацію трудової діяльності людини не є сталими. 

До того ж, один і той самий чинник, що на сьогодні мотивує конкретну 

людину до ефективного виконання своїх обов’язків і продуктивної 

діяльності, вже завтра може сприяти зниженню цих мотиваційних настанов. 

Тому це лише підтверджує необхідність та важливість вивчення потреб 

конкретної людини, її бажань, пріоритетів для розроблення дієвих заходів 

впливу на поведінку кожного працівника. Необхідно звернути увагу, що 

більшість методів впливу на працівників закладені у культурі тієї країни, де 

вони застосовуються  [2, с.58]. 

З метою підвищення та утримання мотивації на необхідному рівні 

необхідним є формування цілісної системи стимулів, яка не зводитиметься 

лише до підвищення заробітної плати або матеріальних компенсацій, а 

включатиме можливість просування по службі, перенавчання або підвищення 
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кваліфікації, забезпечуватиме комплекс соціальних гарантій. Ключовим 

моментом мотивації персоналу як складової ефективного управління 

підприємством має бути виділення перспективних співробітників. Цей підхід 

має бути  спрямований на залучення та утримання кращих співробітників, 

здійснення постійного пошуку талантів серед працівників на підприємстві      

[3, с.43]. 

Прикладом мотивації персоналу, як ключової складової управління 

підприємством, може слугувати досвід європейських досліджень з цієї 

проблематики у Фінляндії, виконаних Тапани Алкулою. На його думку, для 

працівників підприємство, на якому вони працюють, є місцем, де вони 

проводять найбільшу частину свого часу, а тому велику увагу варто 

зосередити на середовищі, у якому хотіли б працювати люди, і їхньому 

очікуванні із приводу роботи. Весь спектр таких очікувань автор наділяє 

поняттю «орієнтація на роботу», що має два аспекти: 

- кількісний аспект, що визначає яке місце в житті працівника займає 

робота та має кілька домінант, що визначають його: робочий час; сімейний 

статус; вплив статі працівника, що є індикатором самосвідомості, та 

самоідентифікації; проблема співвідношення роботи й дозвілля; 

- якісний аспект, де використовується поняття «робота для винагороди» 

і ставиться питання про те, якого роду винагорода переважає [4]. 

Для вирішення проблем відповідності ефективності діяльності 

працівника та розміру зарплати, яку він отримує, використовується система 

«плата за виконання». Водночас, розгляд зарубіжного досвіду підтверджує, 

що ефективним є сполучення матеріальної винагороди з різноманітними 

системами соціальних виплат та пільг, що здійснюються на рівні підприємств 

та формують спеціальні соціальні фонди. Такі виплати спонукають до 

покращення становища працівника, підтримують його працездатність, 

підвищення кваліфікації, зниження плинності робочої сили [5, с.25]. 

Власники українських підприємств найпоширенішим механізмом 

мотивації як складової ефективного управління підприємством найчастіше 
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вважають заохочення грошовими винагородами, преміями, підвищення 

оплати праці тощо. Тобто, ці елементи є найголовнішими і повинні 

задовольняти потреби працівника у мотивації. Але, для сучасних менеджерів, 

крім заробітної плати, важливими є й інші чинники, зокрема, зміст праці, 

умови, за яких вони можуть цілковито проявити свої здібності, уміння та 

навички, чітка орієнтація кар’єрного зростання, можливість проявити 

особисті творчі здібності у вирішенні поставлених завдань. 

Західні менеджери з управління персоналом давно дійшли висновку про 

те, що співробітники є головною цінністю компанії, їх потрібно 

нагороджувати за високі результати праці, адже від працездатності колективу 

залежить успіх діяльності підприємства. 

Так, наприклад, основними складовими мотивації праці в Японії є: 

система довічного найму, неформальні міжособистісні стосунки 

співробітників, колективізм у роботі, корпоративна філософія, трудова 

мораль. Усі складові елементи діють у комплексі, який посилює загальну 

трудову активність людини, що є позитивним досвідом у світовій практиці 

[4]. 

Отже, серед основних методів мотивації працівників варто виділити 

матеріальні та нематеріальні.  

Матеріальна мотивація, до якої переважно відносять заробітну плату, 

премії, бонуси та надбавки, спрямована в основному на задоволення 

фізіологічних потреб. Не зважаючи на це, гроші не є єдиним і часто не 

найефективнішим способом мотивації працівників. 

Вважається, що нематеріальна винагорода часом може виявитись більш 

ефективною, оскільки спрямована на задоволення психологічних та 

соціальних потреб людини. Ефективною ця мотивація виявиться лише для 

тих людей, які вже задовольнили свої базові потреби і впевнені в тому, що 

зможуть їх забезпечувати, та наступним етапом для них є самореалізація [6]. 

До універсальних методів нематеріальної мотивації, які є ефективними 

як для великих підприємств, так і для середніх та дрібних, віднесемо 
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наступні: покращення робочого місця, позитивне ставлення керівництва до 

підлеглих, підвищення по службі, гнучкий графік, безкоштовне навчання, 

зайнятість працюючих в робочий час [7, с.31]. 

Отже, система мотивації персоналу не буде достатньо ефективною, якщо 

вона базуватиметься лише на фінансових стимулах і не включатиме 

нематеріальні складові. Збільшення на підприємстві мотивованих 

працівників надає більше можливостей керівництву щодо його ефективного 

використання. Тому керівникам важливо зосередитись не лише на 

збалансованості системи стимулювання персоналу, а й на пошуку 

індивідуальних важелів впливу на підлеглих. 

Мотивований персонал є складовою успішної роботи й поступального 

руху підприємства в напрямі реалізації стратегії й зміцненні його положення 

на ринку [8, с.48]. 

Отже, підводячи підсумки, варто зазначити, що головною функцією 

менеджменту є мотивація персоналу, яка забезпечує ефективну діяльність 

підприємств, а персонал, в свою чергу – найголовніший ресурс в управлінні 

підприємством. Система мотивації включає комплекс заходів, що покликані 

забезпечувати більш якісну та результативну працю, та, водночас, 

витримувати і заохочувати кваліфікованих працівників. Запропоновані 

рекомендації щодо використання методів та завдань мотивації персоналу на 

підприємстві можуть бути вдосконалені в подальших дослідженнях з метою 

пошуку оптимальних управлінських рішень на підприємствах з урахуванням 

сучасних умов господарювання. Для адекватного реагування на зміну стану 

мотивації праці на підприємстві та відповідного коригування елементів 

кадрової політики та системи управління персоналом, необхідно 

застосовувати систему показників комплексної оцінки ефективності 

мотиваційного механізму, що визначає перспективи подальших досліджень 

за цією проблематикою. 
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ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто питання удосконалення зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства шляхом налагодження зв`язків та системи 

постачання, покращення якості товару, ретельного аналізу системи 

міжнародної торгівлі, застосовування заходів щодо стимулювання збуту, 

збільшення рентабельності виробництва і реалізації продукції. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, міжнародна торгівля, 

зовнішні ринки, якість продукції, зв’язки. 

Внутрішній ринок України не здатний забезпечити споживання всієї 

продукції, що пропонують виробники, тому підприємства змушені 

розширювати ринки збуту. Відповідно вони виходять на зовнішні ринки, де 

присутня сильна конкуренція зі сторони іноземних підприємств. Це спонукає 

українські підприємства до визначення стратегічних напрямів розвитку, 

удосконалення експортної діяльності, підвищення якості продукції, що дає 

змогу вітчизняним підприємствам досягати довгострокові конкурентні 

переваги. Саме тому, ефективна зовнішньоекономічна діяльність 

підприємств сприяє відтворенню експортного потенціалу країни, 

підвищенню конкурентоспроможності українських товарів на світових 

ринках, формуванню раціональної структури експорту й імпорту, залученню 

іноземних інвестицій, забезпеченню економічної безпеки України.  

Проблематиці організації міжнародної економічної діяльності за останні 

роки висвітлювалось в дослідженнях таких економістів, як Ю.Г. Козак, Т. 

Спорек, А. И. Погорлецький, О. В. Поліщук, В. А. Вергун, Ступницький О.І., 

проф. В.В. Полякова, проф. Р.К. Щеніна, Н. С. Логвінова, Н. В. Притула, 

Гребельник О.П, К. І. Ржепішевський, Н. М. Тюріна, Н. С. 
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Карвацка,Рум'янцев А.П., Рум'янцева Н. С,Шкурупій О.В, Гончаренко В.В., 

Дахно І. І., Бабіч Г. В., Барановська В. М., Кириченко О.А., Горбач Л.М., 
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Кейнса.та ін.. Вони розглядають міжнародну економічну діяльність 

підприємства через його міжнародні господарські та торговельні відносини, 

до сфери яких входять: обмін товарами, спеціалізація і кооперація 

виробництва, науково-технічне співробітництво, надання економічної та 

технічної допомоги, створення спільних підприємств та інші форми 

економічного співробітництва. Проте необхідно відмітити, що в роботах 

даному питанню приділялась лише часткова увага, часто пов’язуючись з 

іншими темами наукових досліджень. 

Так, якщо з існуючими партнерами у підприємства вже налагодженні 

зв`язки та система постачання, то співпрацю з майбутніми партнерами 

потрібно чітко продумати з урахуванням регіональних особливостей, адже 

всі країни відрізняються між собою за рівнем попиту на той чи інший 

товар[4]. 

В умовах високої насиченості, а інколи перенасиченості світових 

товарних ринків кожен товар (і товаровиробник) змушений вести жорстку 

боротьбу за переваги споживачів, що надається лише найбільш 

конкурентоспроможним товарам. Тобто таким, які на одиницю своєї вартості 

(ціни) задовольняють більше потреб, на більш високому рівні, ніж товари 

конкурентів. 

Зростаючий інтерес до якості, що викликаний посиленням конкурентної 

боротьби на всіх без винятку світових ринках, ставить цілком конкретні 

завдання перед виробниками продукції. В наш час, покращити якість означає 

підвищити конкурентоспроможність своїх товарів як на внутрішньому, так і 

на зовнішньому ринку[2]. 

Щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства, то тут, перш за все, доцільно визначити ті країни, що є 
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привабливими для подальшої співпраці, проаналізувати існуючі 

зовнішньоекономічні зв'язки та виділити перспективні напрями розвитку. 

Головною метою має бути ретельний аналіз системи міжнародної 

торгівлі, економічного середовища країни, куди буде здійснюватись 

проникнення, а також необхідно враховувати політико-правові та культурні 

особливості її середовища. 

Для забезпечення конкурентоспроможності підприємства на 

зовнішньому ринку потрібно розробити стратегію зовнішньоекономічної 

діяльності, тобто єдиний напрямок, який буде враховувати внутрішні 

можливості підприємства та ринкові умови, в яких йому доводиться 

функціонувати. 

Дана стратегія має розроблятись з урахуванням таких факторів: 

визначення чітких цілей виходу на новий ринок; розмір та потенціал 

зарубіжного ринку; проблеми, які можуть виникнути через реалізацію 

відповідного продукту на новому ринку; поширеність товару за кордоном та 

оцінка можливостей подальшого співробітництва; кон’юнктура ринку, 

наявність конкурентів, товарів-аналогів тощо[3]. 

Також важливим фактором удосконалення зовнішньоекономічної 

діяльності є  оцінка та аналіз сильних і слабких сторін підприємства. Слабкі 

сторони дадуть змогу підприємству визначити небезпеку зі сторони 

зовнішнього оточення, а сильні сторони використовувати можливості 

зовнішнього середовища. Зазвичай, для цього здійснюється SWOT-аналіз 

підприємства, що надає оцінку можливостей і загроз діяльності на 

зовнішньому ринку. 

Активне застосовування заходів щодо стимулювання збуту на сьогодні 

ефективним і порівняно недорогим є метод залучення потенційних покупців. 

Стимулювання сприятиме збільшенню обсягів продажів за короткий період, 

виведенню товару на новий ринок, підтримці інших інструментів 

просування. Варто підкреслити, що стимулювання збуту виявляється 

найефективнішим при використанні його в сполученні з рекламою. Фахівці 
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зазначають, що якщо підприємство прагне впроваджувати ефективну 

зовнішньоекономічну політику, то доцільно, насамперед, удосконалювати 

маркетингову складову своєї діяльності. Для цього потрібно здійснювати 

найбільш ефективні, з точки зору експертів, маркетингові заходи. Зокрема, 

до них відносяться, на рис. 1: 

 

Рисунок 1-  Ефективні маркетингові заходи 

 

 1. Direct Mail розсилка потенційним замовникам рекламних матеріалів 

підприємства (перелік послуг з цінами на них) у вигляді ділових пропозицій. 

В межах діяльності менеджерів планується відвідування ними підприємств, 

що отримали ділові пропозиції по електронній та звичайній пошті, з метою 

отримання попередніх замовлень. Менеджери, в такому випадку, виконують 

роль посередників між підприємством та замовниками, роблячи акцент на 

тих вигодах, які принесе клієнту укладання довготривалого договору з їх 

підприємством. Фахівці зазначають, що даний спосіб приваблення клієнтів 

досить ефективним для виявлення потенційних замовників, а також для 

налагодження комерційних зв'язків, збору інформації про споживачів, 

інтересу до запропонованого товару тощо. 

 2. Заочна участь у майбутніх закордонних виставках. Заочна участь у 

виставках передбачає розповсюдження рекламних матеріалів підприємства 
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всім відвідувачам та учасникам виставки. Інформація про підприємство 

знаходиться на інформаційних стендах організаторів, у довіднику виставки, 

на стійках реєстрації тощо. Такий спосіб участі у професійних закордонних 

виставках найбільш прийнятним для невеликого підприємства. Справа в 

тому, що вартість заочної участі у міжнародних виставках значно нижча, ніж 

стаціонарна, і повністю виправдовує затрачені на неї кошти  

 3. Пошук та стимулювання посередників, оптових покупців, дилерів. 

Організація дистриб’юторської мережі або створення спільного підприємства 

за кордоном здаються привабливими, але ускладнюються проблемами з 

вибором партнера, завищенням цін (витрати з дистриб’ютора переносяться 

на кінцевого споживача), розбіжностями в стратегічних цілях із новим 

партнером, проблемами в розподілі прибутків (у разі утворення спільного 

підприємства). Однак, якщо підприємство вирішило придбати інше 

підприємство для проникнення на зовнішній ринок, або створити спільне 

підприємство, то в довгостроковій перспективі це надасть змогу легше 

зайняти певну ринкову нішу. 

Спектр можливих напрямів удосконалення зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства досить широкий. Однак, підприємству необхідно 

серед різноманіття можливих варіантів розвитку зовнішньоекономічних 

зв'язків відібрати саме ті напрями, які найбільш реальними та досяжними. 

При цьому слід виділити ряд критеріїв, яким мають відповідати шляхи 

вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності.  

Основні шляхи підвищення ефективності зовнішньоторговельної 

діяльності підприємства представлені на рис. 2. 

Такими критеріями збільшення обсягів виробництва, забезпечення 

зростання надходжень валютної виручки, прискорення оборотності 

оборотних коштів, посилення конкурентних позицій на обраних ринках та у 

вибраних регіонах, скорочення витрат на виробництво продукції. 

Найголовнішими критеріями ефективності вибору того чи іншого шляху 

вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства мають стати 
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збільшення рентабельності виробництва і реалізації продукції, а також 

зростання прибутку. Оскільки, саме прибуток основним кінцевим 

результатом усіх напрямків фінансово-господарської діяльності та основним 

джерелом фінансових ресурсів підприємства 

 

 

Рисунок 2. - Алгоритм пошуку шліхів ефективності 

зовнішньоторговельної діяльності підприємства 

 

Отже,  виявлено передумови та розробка загальних рекомендацій щодо 

шляхів удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств. В 

умовах насиченості ринків товарами, підприємства повинні вести жорстку 

боротьбу за потенційних споживачів. Це стимулює їх до удосконалення 

експортної діяльності, підвищення якості продукції, що дає змогу 

вітчизняним підприємствам досягати довгострокові конкурентні переваги.  
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Перш ніж розробляти заходи для покращення зовнішньоекономічної 

діяльності, підприємству необхідно визначитись з потенційними країнами-

партнерами, які будуть найпривабливішими для подальшої співпраці.  

Проведення SWOT-аналізу дасть можливість визначити свої сильні 

сторони для подальшого розвитку та слабкі сторони, щоб мінімізувати їх 

вплив на результати діяльності. Експерти зазначають, що саме 

удосконалення маркетингової діяльності та стимулювання збуту надає 

підприємствам нових потенційних споживачів та збільшення обсягів 

продажу за короткостроковий період. 
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У статті розглянуто розвиток інноваційних технологій управління 

персоналом у сучасних умовах господарювання. Охарактеризовано персонал-

технології на підприємствах Проаналізовано сучасні теорії та підходи 

різних вчених в галузі управління персоналом. Проведено комплексний аналіз 

традиційних та інноваційних методів управління.  

Ключові слова: система управління, інноваційна система управління 

персоналом, методи управління. 

Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає формування нових 

підходів в управлінні персоналом, оскільки більшість українських 

підприємств через брак висококваліфікованого персоналу і недостатньо 

гнучку та застарілу концепцію кадрової політики не встигає реагувати на 

швидкі зміни ситуації на ринку, нові вимоги до мобільної переорієнтації 

власного кадрового потенціалу, впровадження сучасних технологій кадрової 

роботи. Ефективне управління персоналом є основним резервом зростання 

обсягів виробництва промислових підприємств.  

Виходячи з цього, особливої актуальності набуває розробка механізму 

ефективного управління персоналом підприємств для забезпечення 

результативності роботи в довгостроковій перспективі, що створить нові 

умови розвитку і підвищить їх конкурентоспроможність.  

Вагомий внесок у формування теоретичних засад і прикладних 

рекомендацій із забезпечення ефективності управління персоналом 

підприємств здійснили такі вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти, як М. 

Армстронг, Н. Афанасьєв, Д. Баюра, В. Василенко, В. Герасимчук, Л. 

Довгань, П. Друкер, Д. Загірняк, А. Єгоршина, О. Кендюхов, О. Чернушкіна, 
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А. Маслоу, В. Нижник, М. Дороніна, Н. Сімченко, Н. Чухрай. Пошук 

інноваційних методів та засобів управління персоналом підприємства 

відображено в працях таких авторів, як С. Войтко, О. Гавриш, В. Дергачова, 

М. Згуровський, О. Зозульов, Л. Шульгіна, Г. Яловий. 

Метою статті є розвиток теоретичних положень та практичних 

рекомендацій щодо застосування нових підходів  управління персоналом на 

підприємствах. 

Система управління персоналом на сучасному підприємстві незалежно 

від форми власності є наймогутнішим інструментом забезпечення 

конкурентоздатності й розвитку, тому виникає необхідність у розробці та 

підвищенні ефективності новітньої системи управління персоналом з 

урахуванням вимог ринкової економіки [3]. 

Сучасна система управління персоналом, яка склалась на провідних 

вітчизняних підприємствах під впливом запровадження прогресивних 

зарубіжних технологій управління персоналом та використання власного 

досвіду, включає такі підсистеми: аналіз та планування персоналу; підбір та 

наймання персоналу; оцінювання персоналу; організація навчання та 

підвищення кваліфі кації персоналу; атестація і ротація кадрів; управління 

оплатою праці; мотивація персоналу; облік співробітників підприємства; 

організація трудових відносин на підприємстві; створення умов праці; 

соціальний розвиток; кадрова безпека. 

В свою чергу, інноваційна система управління персоналом - це гнучка 

система управління, яка враховує потреби персоналу, здатного повністю 

розробляти, впроваджувати та використовувати інновації. Звідси випливає, 

що передумови для інноваційного розвитку визначаються, перш за все, 

наявністю експертів, здатних розробляти нові ідеї. Тільки в умовах 

розвиненого та конкурентоспроможного ринкового середовища, всі 

принципи інноваційного розвитку та управління можуть бути реалізовані [6, 

c. 62]. 
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Методи управління персоналом, які, найімовірніше, виявляють 

нововведення, можуть бути об'єднані в блоки, які керують наступними 

функціями:  

1) підсистема планування персоналу: попередня робота над побудовою 

інноваційної системи шляхом розробки стратегії управління та стратегії 

управління персоналом, аналіз кадрового потенціалу і планування 

прогнозування потреби в персонал;  

2) підсистема розвитку персоналу: включає в себе всі внутрішні і 

зовнішні навчальні заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації 

співробітників, особистих знань кожного співробітника і що вони повинні 

робити для того, щоб дана інновація була реалізована на практиці. Ця 

підсистема спрямована на і безперервне професійне навчання, введення на 

посаду та адаптацію нових співробітників, проводиться оцінка кандидатів на 

вакансію, продовжуючи регулярну оцінку здійснення кар'єри та 

професійного розвитку персоналу, організації праці;  

3) підсистема мотивації: спрямована виконувати функції мотивації 

діяльності персоналу підприємства, нормує і тарифікує трудовий процес, 

формує систему оплати праці, розробляє моральні заохочення працівників 

підприємства, організовує нормативно-методичне забезпечення управління 

персоналу. Надзвичайно важливо, що це є, перш за все, система компенсацій 

і бонусів, але і дуже важливо в нинішніх умовах також отримати більш 

мотиваційні форми нематеріального стимулювання працівників;  

4) інноваційна підсистема в сфері управління персоналом: здійснює 

створення взаємозв'язків і поділу завдань між працівниками, яка займаються 

інноваційною діяльності на підприємстві, зайнятих. Це також включає в себе 

періодичне або безперервне тестування фактичних результатів інноваційної 

діяльності до прогнозів. Метою даної підсистеми є розробка спеціальних 

інструментальних і технологічних знань про те, як діяти на основі наукового 

бачення в певних обставинах для того, щоб отримати інноваційний проект, 

тобто організувати інноваційну діяльність, приймаючи зарубіжний досвід до 
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уваги, технології спільної роботи, які можуть бути інтегровані в інновації на 

підприємстві [4]. 

Під персонал-технологією, відповідно до загальнонаукових позицій, 

розуміють механізм взаємодії керівників усіх рівнів управління зі своїм 

персоналом з метою якомога повнішого та ефективного використання тих 

обмежених економічних ресурсів, насамперед робочої сили, трудового 

потенціалу всіх категорій працівників [6, c. 62]. 

В свою чергу, інноваційні підходи до управління персоналом проти 

традиційних варто розглядати за всіма окремо обраними системами, зокрема 

в системі підбору персоналу. При традиційному підході обсяг роботи з 

набору визначається в значній мірі різницею між наявним рівнем 

забезпечення робочою силою та прогнозованою потребою в ній. В 

інноваційній діяльності, яка характеризується невизначеністю та значним 

ризиком, складно прогнозувати майбутні потреби в робочій силі: необхідно 

оцінити відповідність можливостей працівників з погляду їх адаптації до 

стохастичних соціальних процесів та рівня їх кваліфікації – змісту 

інноваційної діяльності. Інноваційний тип сучасного виробництва по-новому 

формулює проблему професійної успішності, а у зв'язку із цим формує 

особливу систему відбору, перенавчання та соціальної адаптації працівника. 

Керівництво кожного підприємства розуміє, що успіх в значній мірі 

залежить від кваліфікації співробітників. Внутрішньофірмове навчання не 

завжди дозволяє розв'язати проблему, особливо якщо фахівці потрібні «тут і 

зараз». Реальний вихід з ситуації, що склалася, забезпечує використовування 

такої технології підбору персоналу, як хедхантинг, який передбачає 

цілеспрямований пошук і залучення найцінніших і перспективних кадрів. 

Хедхантинг – мало поширений і разом і з тим дуже перспективний спосіб 

підбору особливо цінних, «одиничних» фахівців. На сьогоднішній день це, 

мабуть, найефективніша технологія, яка сформувалася у відповідь на потребу 

в ексклюзивних кандидатах на позиції топ-менеджерів і ключових фахівців 

[1, c. 121]. 
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У сучасній практиці зовнішнього підбору кандидатів використовують в 

основному так і технології: скринінг, рекрутинг і хедхантинг. 

Скринінг – «поверхневий підбір», який здійснюється по формальних 

ознаках: освіта, вік, рід, досвід роботи. Вакансії низького рівня зазвичай 

закриваються шляхом скринінгу. 

Рекрутинг – «поглиблений підбір», який враховує особистісні 

характеристики і ділові якості претендента. Здійснюється рекрутинговими 

агентствами для підбору фахівців середньої ланки. 

Нова ситуація змушує вишукувати нетрадиційні соціальні технології, 

вимагає від працівника вміння поєднувати природні та набуті якості з 

вимогами навколишнього середовища. Інноваційні структури вимагають від 

працівника особливої гнучкості мислення, ефективної системи сприйняття, 

внутрішньої потреби у творчості, своєрідної форми самореалізації та 

інтеграції до соціальної системи. Вони зорієнтовані в першу чергу на 

висококваліфіковану робочу силу, центральною ланкою якої є особистість 

новатора-вченого або новатора-менеджера. 

 Досить поширеними на сучасному етапі є аут-технології в управлінні 

персоналом, які у вітчизняній практиці визначаються як форма позикової 

праці. Аут-технології поділяють на такі дві групи [2, с. 309], як передача 

окремих функцій спеціалізованим компаніям (аутсорсинг) та передача 

спеціалізованій компанії працівників підприємства (аутстафінг, лізинг 

персоналу). Саме ці технології дають змогу реалізувати такі принципи 

управління персоналом, як принципи оптимальності та гнучкості. 

Однією з важливих інноваційних технологій управління персоналом 

виступає контролінг персоналу. Контролінг виступає своєрідним гарантом 

ефективних управлінських дій, певним підтримуючим механізмом сфери 

управління. Саме тому відбувається виокремлення контролінгу як підсистеми 

менеджменту, його сервісно-економічної підтримки, спрямованої на надання 

інформаційних, консультаційних, методичних, координаційних послуг з 

метою прийняття раціональних управлінських рішень. 
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Контролінг виконує роль сервісної підтримки менеджменту в 

загальному контурі управління суб’єктом діяльності, використовуючи 

інформацію з минулого (бухгалтерський облік, фінансову звітність), 

спрямований на вирішення значного кола питань, які так чи інакше пов’язані 

з майбутнім підприємства. Формуючи особисту інформаційну систему, на 

відміну від обліку, який сприймає вихідну бухгалтерську інформацію як 

незмінну, контролінг розкриває можливості в додатковій обробці будь-якої 

інформації та її доповненні для подальшого використання під час 

планування, тобто з прогнозною метою [5, c. 83]. 

Інноваційним методом формування трудових відносин і визначення 

реальних функцій співробітника в організації може стати надання 

можливості працівникам мати «портфель кар'єри». «Портфель кар’єри» 

повинен передбачати зміну ролей та функціональних обов’язків працівника 

під впливом організаційних змін. Результатом цього може стати акцент особи 

на своїх сильних сторонах (підприємницькі здібності, знання іноземних мов 

чи інформаційних технологій) і умотивованості до постійного розвитку як 

можливості примноження продуктивності індивідуальної діяльності. 

Побудова системи управління талантами передбачає категоризацію і 

сегментацію персоналу на групи за трьома критеріями: ефективність, 

потенціал, компетенції. Це необхідно для того, щоб диференціювати зусилля 

і витрати підприємства на персонал залежно від цінності тієї чи іншої групи 

співробітників. Такий підхід дозволяє ідентифікувати найцінніших 

співробітників, розвивати, утримувати їх і мотивувати їх розвиток, 

призначати на посади, де їх здібності дадуть най більшу віддачу для бізнесу. 

З іншого боку, сегментація допомагає диференціювати інвестиції в різні 

групи працівників, максимізуючи при цьому ефект від їх використання. 

Концепція «управління талантами» належить до кадрових інновацій, які 

стосуються реалізації такої функції менеджменту персоналу, як управління 

його розвитком. 
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Іншим ефективним інноваційним інструментом розвитку персоналу є 

використання корпоративних навчальних центрів або корпоративних 

університетів. Їх основна мета полягає у тому, щоб досягти високих 

стандартів ведення бізнесу і спрямувати діяльність на ключові бізнес-

процеси і стандарти. Корпоративні університети, крім забезпечення власне 

розвитку персоналу, відіграють ролі центру розвитку лідерства, стратегічної 

платформи та навчальної мережі. 

Таким чином, застосування нових підходів є об’єктивною необхідністю 

підвищення якості та результативності здійснення функцій управління 

персоналом у сучасних умовах. Для підтримки власної 

конкурентоспроможності на ринку праці сучасні роботодавці повинні 

приділяти суттєву увагу реалізації кадрової стратегії, формувати систему 

управління талантами, інвестувати у розвиток персоналу, забезпечувати 

реалізацію кар’єрних планів, широко застосовувати інформаційні та 

аналітичні кадрові технології. Подальші дослідження мають бути 

зорієнтовані на вивчення впливу окремих кадрових інновацій на 

ефективність управління персоналом та організаційну ефективність загалом. 
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СУЧАСНИХ УМОВАХ 

В статті узагальнено наукові положення щодо розуміння сутності поняття 

"управління", аналізуються основні принципи управління в сучасній системі 

вищої освіти відповідно до вимог ринкової економіки. Розглянуто перелік 

стратегічних орієнтирів розвитку конкурентоспроможності закладів 

освіти на ринку освітніх послуг. 

Ключові слова: система управління, проблеми управління, механізм 

управління, ринок освітніх послуг, менеджмент освіти, 

конкурентоспроможність. 

Одним із механізмів реалізації Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні на 2012 – 2021 роки визначено модернізацію системи управління 

освітою, яка передбачає здійснення управління на засадах інноваційних 

стратегій відповідно до принципів сталого розвитку, створення сучасних 

систем освітніх проектів та моніторингу; розвиток моделі державно-

громадського управління, посилення ролі та взаємодії усіх суб’єктів освітньої 

політики, у якій особистість, суспільство і держава стають рівноправними 

суб’єктами і партнерами. 

Розв’язання означених завдань у системі вищої освіти передбачає 

врахування змін соціальних умов, у яких працюють вищі навчальні заклади. 

Підвищення вимог до випускників, посилення конкуренції на ринку освітніх 

послуг, поява нових технологій і засобів освітньої діяльності, зміни у 

ресурсному забезпеченні зумовлюють необхідність постійного 
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удосконалення освітньої діяльності і розвитку освітньої системи з метою її 

адаптації до мінливого середовища. Основний шлях інтенсифікації процесу 

розвитку освітньої системи вищого навчального закладу і підвищення 

ефективності управління ним пов’язаний із використанням творчого 

потенціалу всіх суб’єктів освітнього процесу.  

Особливості управління розвитком освітньої системи в нових 

економічних умовах зумовлюються, по-перше, місцем, яке займає освіта в 

сучасному суспільному розвитку, а саме тим, що освіта перетворюється в 

одну з найбільших й важливіших сфер людської діяльності, яка тісно 

пов’язана з іншими сферами людської діяльності: економікою, політикою, 

сферами як матеріального виробництва, так і духовного життя. По-друге, 

особливості управління сучасною освітою принципово визначаються тим 

станом, в якому в останні десятиліття знаходилась система освіти, а саме – 

станом експоненціального розширення, який супроводжувався гострими 

кризисними явищами та пошуками шляхів їх розв’язання. Ці пошуки мають 

як теоретичний, так і практичний характер.  

         Проблемою управління навчальних закладів займалось чимало 

вчених (Л. Даниленко, Л. Карамушка, В. Крижков, О. Мармаза, Є. Хриков та 

інші), проте залишається відкритим питання особливостей управління 

закладами освіти у нових економічних умовах. 

Керівництво закладами освіти повинно здійснюватися відповідно до 

таких принципів управління, як: державотворення, науковості,  

демократизації, гуманізації, цілеспрямованості, плановості, компетентності, 

оптимізації, ініціативи й активності, об’єктивності в оцінці виконання 

працівниками закладу освіти своїх обов’язків, принципу поєднання 

колегіальності з персональною відповідальністю.  

Способом впливу на учасників управлінського процесу є методи 

управління. Серед різних підходів можна виділити наступну їх класифікацію: 

організаційні, педагогічні, соціально-психологічні та економічні методи 

управління[1].  
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Організаційні методи передбачають систему організаційних 

розпорядчих впливів, спрямованих на досягнення поставленої мети. Це 

інструктаж, нормування, різні розпорядчі акти. До педагогічних методів 

управління відносять проведення науково - практичних конференцій 

педагогічних працівників, серпневих нарад учителів, семінарів, диспутів, 

педагогічних читань.  

Соціально-психологічні методи управління – це методи формування 

суспільної свідомості, морального стимулювання (заохочення і покарання), 

методи впливу на педагогічних працівників на основі використання традицій 

педагогічного колективу (посвячення молодого педагога, звіти творчих 

учителів), створення нормального психологічного клімату в колективі, а 

також методи соціологічних досліджень (анкетування, інтерв’ю, тестування, 

використання різноманітних соціометричних методик), які дозволяють 

визначити сформованість громадської думки, рівень задоволення роботою. 

Матеріальне стимулювання (преміювання, підвищення зарплати за 

результатами атестації), економічне планування та бюджетне управління 

відносять до економічних методів управління.  

Управління навчальними закладами базується на положеннях теорії 

управління. Головними складовими її є певні тенденції, відповідні їм 

закономірності й пов’язані з ними принципи управління навчальними 

закладами. Тенденції розвитку управління навчальними закладами 

визначаються розвитком і функціонуванням державного управління, 

соціальними та економічними процесами в суспільстві.  

Але головним фактором, що впливає на управлінські процеси в 

навчальних закладах, є система освіти України, яка віддзеркалює всі явища, 

що відбуваються у державі та за її межами.  

Тенденції, що притаманні сучасній освіті в Україні, можна визначити 

тільки аналізуючи процеси, що відбуваються в державі як складній 

соціально-економічній системі, а також у єдності з розвитком міжнародної 

освітньої сфери. Тенденції розвитку системи освіти впливають на всі 
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підсистеми, у тому числі й на управління, що в свою чергу відбивається на 

його закономірностях. Розглядаючи визначальні фактори розвитку 

управління загальною середньою освітою можна систематизувати їх таким 

чином: економічні, соціальні, політичні, ринкові, технологічні, 

міжнародні[2].  

Головними тенденціями функціонування та розвитку системи освіти в 

Україні, що впливають на закономірності управління навчальними закладами 

не залежно від їх типу і форми власності, є:  

- пріоритетність загальнолюдських цінностей та гуманістичної 

спрямованості; 

 - активізація суспільних і державних зусиль для виведення освіти на 

рівень міжнародних стандартів і досягнень в цій сфері; 

 - формування націонал-патріотичної моралі; 

 - розвиток освіти на основі новітніх психолого-педагогічних технологій; 

- відхід від принципів авторитарної, заідеологізованої педагогіки, 

нівелювання природних індивідуальних особливостей усіх, хто навчається; 

 - радикальна перебудова управління сферою освіти через її 

демократизацію, децентралізацію, створення регіональних систем управління 

навчально-виховними закладами;  

- розвиток недержавних форм власності закладів освіти.  

Ці найбільш загальні тенденції в освіті України породжують відповідні 

похідні тенденції у всіх її підсистемах: організаційно - управлінських, 

наукових, навчальних, виховних, спеціально-педагогічних, професійно-

технічних тощо. Вони, відображаючи загальні проблеми освіти України, 

водночас є конкретно-специфічними внаслідок особливостей та умов їх 

діяльності.  

Найбільш суттєвими тенденціями, що характеризують функціонування 

загальноосвітніх закладів в сучасних умовах, є: 

 - прагнення до розширення варіативності змісту навчальних програм, 

певної профілізації за необхідності дотримання державних стандартів освіти;  
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- намагання керівництва навчальних закладів створити комплекси: 

дошкільних, середньо-освітніх і вищих навчальних закладів, поєднаних 

спільною стратегічною навчально-виховною метою і традиційними  

зв’язками, відповідною до загальної мети побудови організації і методики 

процесу навчання;  

- конкуренція загальноосвітніх закладів різних типів і форм власності на 

основі покращення освітянських послуг; 

 - проникнення і втілення в навчальний процес іноземних педагогічних 

технологій (особливо в сфері викладання предметів гуманітарного циклу);  

- розширення двосторонніх контактів між групами учнів, навчальними 

закладами різних країн; 

 - втілення дистанційної системи освіти на всіх її рівнях;  

- поширення комп’ютерних технологій у процесі навчання.  

До загальних тенденцій в освіті України можна віднести також: 

невідповідність бюджетного фінансування вимогам суспільства до якості 

навчання і виховання; певна орієнтація з боку органів управління освітою на 

самофінансування, підприємницьку діяльність навчальних закладів[3]. 

 Не можна залишити поза увагою і такі тенденції, як «старіння» 

педагогічних кадрів, відсутність високої мотивації для підвищення 

професійної майстерності та дійсно творчої праці. В той же час у керівництва 

навчальних закладів спостерігається тенденція до оволодіння технологіями 

професійного менеджменту і втілення їх в управління; зниження рівня 

реальної демократії управління та поширення власної авторитарності.  

Одним із завдань управління системою освіти є формування нового 

бачення освітніх проблем усіма його учасниками. Адже сьогодні освіта 

перестала бути однією із галузей народного господарства, державним 

відомством; вона дійсно стає однією з форм суспільної практики, особливою 

сферою, яка все набуває своїх інтересів, цілей, цінностей і політики. Аналіз 

нормативно-законодавчих документів про освіту, опрацювання наукової та 

організаційно-методичної літератури, ознайомлення з передовим досвідом 
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управління освітніми дають змогу виділити два напрямки управління 

освітою: традиційний (сучасний) та інноваційний (перспектива на майбутнє).  

Метою традиційного державного управління є забезпечення 

оптимального функціонування об’єкт-суб’єктних компонентів системи 

освіти. Інноваційне управління (менеджмент) передбачає переведення 

освітньої системи, її змісту та об’єкт-суб’єктного потенціалу на більш 

високий якісний рівень, забезпечення розвитку та оновлення, відповідності 

рівня освіти вимогам сучасності.  

Під інноваційним менеджментом розуміється управлінський вплив 

держави на зміну факторів, що визначають виробництво товарів і послуг, у 

тому числі й освітніх, з метою підвищення ефективності роботи освітньої 

організації. Інтегруючись в європейський і світовий освітній простір, Україна 

повинна враховувати напрацювання, характерні для управління галуззю в 

інших країнах. Деякі з них можна розглядати не лише як приклад для 

вивчення, а й як приклад для наслідування, зрозуміло за умов врахування 

національних особливостей української системи освіти і тих пріоритетів, на 

досягнення яких вона орієнтується. 

 Таке врахування не повинне передбачати сліпе копіювання зарубіжного 

досвіду, а надавати допомогу в розробці національної системи управління 

освітою, забезпечувати перехід її на державно-громадський рівень. Велику 

роль у цій справі відіграють громадські організації, органи місцевого 

самоврядування, асоціації батьків та навчальні заклади.  

У сучасних умовах основні напрями реформування системи управління 

освітою вбачаються в: чіткому визначенні компетенцій, повноважень і 

відповідальності органів управління всіх рівнів, забезпеченні їхньої 

взаємодії; переході від розпорядчого до регулюючого 9 управління системою 

освіти; розвитку державно-громадських форм управління освітою.  

Для успішного досягнення поставлених завдань необхідно вирішувати 

проблему підготовки управлінських кадрів, які мають усвідомлювати, що 

виконують справу державну, що здатні управлінську діяльність наповнити 
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новим змістом. Необхідно розробити нові освітні програми, що сприятимуть 

оновленню змісту підготовки управлінських кадрів до роботи в умовах 

демократичного управління освітою.  

Водночас важливо забезпечити якісний рівень навчання представників 

громадських структур до участі в управлінні, делегувати повноваження 

таким чином, щоб рівень складності завдань, що розв’язуються ними, 

відповідав рівню їхньої управлінської культури. Вищі навчальні заклади 

України вже проводять навчання керівників навчальних закладів, вирішуючи 

проблему підготовки управлінських кадрів – менеджерів освіти – 

висококваліфікованих фахівців, спроможних розробляти, аналізувати й 

реалізовувати державну політику, ефективно виконувати управлінські 

функції, сприяти інноваційним процесам в освіті.  

Управління в системі вищої освіти являє собою інтегративність різних 

рівнів освітнього менеджменту. Саме тому будемо розглядати управління як 

процес впливу, а освітній менеджмент – як систему управління, в якій 

основними елементами є: менеджмент на державному рівні в сфері освіти, 

менеджмент на рівні міністерства освіти і науки, менеджмент на рівні ВНЗ. 

Якщо застосувати “управлінську піраміду” до освітнього менеджменту, то ми 

отримаємо наступні рівні: найвищу ланку управління – на державному рівні 

(top management), середня ланка управління – на рівні міністерства освіти 

(middle management), нижча ланка – вузівський менеджмент (first 

management/ low management). 

При цьому, кожна ланка управління, своєю чергою, може бути 

“внутрішньою управлінською пірамідою”, яка складається з тих самих ланок, 

але в межах кожної окремої ланки. Ефективність такої системи управління в 

системі вищої професійної освіти залежить від ступеню взаємозв’язку цих 

рівнів та їхньої нерозривності. Своєю чергою, оцінка управлінських рішень 

на всіх рівнях імплементується в ефективності й успішності вузівського 

менеджменту. 
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Крім того, управління розвитком системи вищої освіти може бути 

ефективне лише за використанням сучасних освітніх технологій, 

інноваційних методів викладання. Воно також залежить від відповідних 

організаційних структур і форм, від розробки нових економічних механізмів. 

Проблеми удосконалення навчального процесу, механізмів його 

фінансування, розвитку організаційних форм не можуть розв’язуватись 

ізольовано. Ці проблеми повинні розглядатись і розв’язуватись як 

компоненти єдиного процесу формування цілісної системи.  

Таким чином, основними особливостями сучасної освітньої системи, які 

зумовлюють її стратегічні орієнтири, є наступні: 

1. Необхідність проведення активної політики по розвитку й 

модернізації системи вищої професійної освіти, насамперед – на 

загальнодержавному рівні. 

2. Головним принципом управління вищою освітою на всіх структурних 

рівнях (на державному, регіональному, муніципальному, а також на рівні 

ВНЗ) повинен бути визнаний системний принцип. 

3. Управління в системі вищої професійної освіти повинно задовольняти 

потреби суспільства й забезпечувати доступність освіти. 

4. Ефективність управління системою вищої професійної освіти повинна 

забезпечуватись за рахунок розподілу компетенцій організацій різноманітних 

вертикальних структурних рівнів у співвідношенні з принципом автономії 

ВНЗ, яка стосується забезпечення й управління навчальним процесом (вибір 

методик й освітніх технологій, визначення структури професорсько-

викладацького складу, джерела фінансування, контингент студентів та ін.). 

5. Розвиток конкуренції між ЗВО різного організаційно-правового 

статусу. 

6. Забезпечення якості освіти й розвиток системи контролю за нею в 

умовах ринкових відносин. 
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Очевидно, що система ринкових відносин накладає свій відбиток на 

управлінські процеси в закладах освіти. Економічна політика вишів напряму 

залежить від державної економічної політики в галузі освіти. 

Отже, оволодіння основами менеджменту допоможе підвищити 

ефективність педагогічної та управлінської діяльності. Методи та прийоми 

самоменеджменту дадуть змогу успішно вирішувати різні проблеми 

особистісного плану, навчитися володіти собою, визначати та формулювати 

чіткі особисті цілі та цінності, займатися саморозвитком, доцільно 

використовувати час. Запровадження елементів менеджменту буде сприяти 

процесу демократизації й гуманізації шкільного життя, ефективному 

управлінню закладом освіти, педагогічним та учнівським колективами.  
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У статті доведено роль лідерства на підприємстві, методом економічної 

діагностики які є найбільш актуальним при проведенні діагностики 
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Ефективне управління персоналом підприємств, а за рахунок цього і 

отримання високих соціально-економічних результатів господарювання в 

умовах нестабільної економічної ситуації в країні та світі в цілому на 

сьогодні є ключовим аспектом їх успіху. Доволі важливою і визначальною в 

цих процесах є роль лідерства. Але об’єктивно, що управління лідерством 

має опиратися на достатню інформаційну базу, достатню для прийняття 

виважених управлінських рішень. Задля дослідження різноманітних факторів 

і умов, які сприяють успіху діяльності підприємств науковці пропонують 

використовувати методики економічної діагностики.  

Діагностику як економічну категорію визначають як процес визначення 

ознак для характеристики стану економічної системи, прогнозування 

можливих відхилень і запобігання порушень нормального режиму роботи [4].  

Методом економічної діагностики вважають способи або підходи до 

явищ, які вивчаються спланованим шляхом наукового пізнання дійсності та 

встановлення істини, прийомів, засобів чи образу дії, або цілої сукупності 

взаємопов’язаних способів та принципів дослідження процесів, предметів і 

явищ [1].  

Комплекс науково-методичного інструментарію дослідження стану 

соціально-економічних процесі та тенденцій на підприємствах теж називають 

методом економічної діагностики [2].  

Інша група науковців визначає метод економічної діагностики як 

способи та прийоми цільового оцінювання стану заданих об’єктів з метою 

інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень стосовно 

функціонування підприємства загалом та його окремих сфер.  

На наш погляд, саме визначення методів економічної діагностики, 

запропоноване в праці [3] є найбільш актуальним при проведенні діагностики 

лідерського потенціалу, адже діагностика лідерського потенціалу особистості 
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спрямована на об’єктивну оцінку і здійснення своєчасного впливу на процес 

розвитку управлінської компетентності керівників.  

Сучасна наука має у своєму арсеналі безліч методик, які дають 

можливість оцінити практично будь-яку складову підприємства. Проте 

ситуація щодо вивчення методик діагностики лідерського потенціалу 

підприємства є не однозначною. На сьогодні відсутні комплексні методики 

визначення лідерського потенціалу підприємств, зокрема в частині 

управління персоналом, визначення його кількісного чи якісного 

обрахування.  

Задля проведення діагностики лідерства в управлінні персоналом 

підприємств виникає необхідність визначення критеріїв оцінювання 

персоналу відповідно до посади, яку обіймає працівник.  

Для цього спершу необхідно класифікувати працівників за категоріями: 

робітники (виконавці поставлених задач), фахівці (керівники підрозділів), 

професіонали (управлінці підприємства). Наступним кроком з оцінювання 

професійних якостей співробітників має бути розробка відповідностей 

(вимог до виконання поставлених цілей) кожної з категорій персоналу.  

Зауважимо, що на сьогодні існують досліджені науковцями 

характеристики працівників, які не можна облікувати у кількісному вигляді, 

проте  вони є суттєвими при визначенні характеристик осіб, які працюють на 

підприємстві.  

Розподіл якісних характеристик за групами і їх визначення 

перекликаються із визначенням лідерських якостей особистості. Проведення 

таких досліджень дає можливість отримати реалістичну оцінку персоналу 

(шляхом самооцінки особистості), визначення позитивних та негативних 

сторін у спілкуванні персоналу, можливість призначення кваліфікованої 

особистості на певну посаду, справедливого підвищення персоналу.  

Застосовуючи методики «Ассесмент-центру» та розподіл якісних 

характеристик (зокрема за суб’єктивними параметрами) можна оцінити 
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більше десяти особистісних показників, найважливіші з них наведені в табл. 

1.  

Попри велику чисельність методик, які стосуються визначення лідерства 

в управлінні персоналом (в окремих випадках особистості) підприємств на 

сьогодні не існує єдиного підходу до систематизації параметрів, якими мають 

володіти лідери – управлінці. Вагомою складового лідерства є лідерський 

потенціал персоналу. 

Таблиця 1. -  Показники оцінювання суб’єктивних характеристик 

персоналу  

Назва показника  

 

Частота застосування даного 

показника особою, %  

 

Комунікаційна здатність 88,6 

Здібності до реалізації цілей і 

задумів 

86,4 

Здібність до співпраці  85,0  

 

Управлінські компетенції 76,4 

Здатність до конфліктів 74,3  

 

Орієнтація на мету  65,5  

 

Системність мислення 65,0 

Готовність до прийняття рішень  62,1  

 

Стійкість до навантажень 59,3 

Активність (захопленість справою)  57,9 

Креативність  46,4  
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Талант до організації 45,0 

Відвертість із оточуючими  37,9 

Додамо, що задля достовірного визначення лідерства в управлінні 

персоналом підприємства необхідно перш за все визначитися з лідерським 

потенціал персоналу, виявити працівників, які в найбільшій мірі володіють 

навиками лідера (або мають його задатки). Отримані результати досліджень 

необхідно перенести в формат обчислювальної системи та за допомогою 

матричних методів оцінювання співставити отримані результати і 

узагальнити необхідну інформацію стосовно того, яким саме лідерським 

потенціалом володіє підприємство.  

Матричними методами оцінювання, які дають можливість прослідкувати 

розвиток потенціалу в динаміці, можуть бути методи побудови математичних 

моделей (метод математичного моделювання).  

Вважаємо, що для дослідження лідерського потенціалу особистості 

необхідно передусім використовувати методики дослідження лідерських 

якостей особистості. Це, до прикладу, методи анкетування, які дають 

можливість всебічного дослідження психологічного стану працівника, 

отримання знань про роль, яку він дійсно відіграє в команді, виявлення 

загального особистісного потенціалу, здатності особистості до саморозвитку, 

самореалізації, виявлення емоційного стану при перебуванні в нестандартній 

ситуації, про варіанти взаємодії з іншими представниками підприємства та ін.  

Такі методики активно досліджували такі науковці: Б. Аволіо та Б. Басс, 

М. Белбін, Д. Кейрсі та М. Бейтс, Е. Шостром, П. Хоні та А. Мамфорд та ін.  

Проте, з погляду на управління персоналом підприємства лідерство є 

важливим елементом процесів менеджменту (управління), керівництва та 

безпосередньо управління персоналом. Виникає необхідність дослідження 

функцій, які покладені на лідера під час виконання ролі лідера – керівника, 

лідера – менеджера (управлінця середньої ланки та неформального лідера на 

підприємстві).  
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Розглядаючи методику «багатофакторного опитувальника лідерства» Б. 

Басса та Б. Аволіо, маємо можливість дослідити стиль лідерства працівників 

підприємства та виявити фактори, якими саме респондент пов’язаний із 

трансформаційним лідерством. Ця методика дає можливість отримати 

достовірні результати анкетування, за результатами якого працівник сам себе 

оцінює та показує, який саме стиль лідерства йому притаманний. І хоча 

даний опитувальник в результаті дає ґрунтовні знання про персонал, з нашої 

точки зору, він не може повноцінно оцінити лідерський потенціал 

особистості.  

Інша методика, яка на сьогодні активно застосовується науковцями при 

дослідженні лідерських якостей особистості, на нашу думку, є більш 

достовірною та дає в результаті більш точні знання про персонал 

підприємства. М. Белбін досліджував протягом багатьох років студентські 

колективи з метою виявлення в них навичок роботи в команді та 

дослідженню стилів поведінки членів колективу згідно їхньої командної ролі. 

Попри те, що запропонована цим науковцем методика більш складна (в 

порівнянні з методикою Б. Басса та Б. Аволіо), ми вважаємо, що методику М. 

Белбіна можна адаптувати для застосовування на підприємствах. Тобто 

досліджувати особистісні лідерські якості працівників підприємства.  

Зауважимо, що ця методика передбачає анкетування, яке складається із 

семи блоків, які містять близько десяти питань, за якими респондент може 

охарактеризувати власну поведінку в певних ситуаціях. В результаті 

дослідження ми пропонуємо враховувати наступні характеристики 

працівника підприємства: риси, якими він володіє, позитивні якості, 

негативні якості (але такі, що не впливають на діяльність підприємства), тип 

його особистості (або роль, яку він уже відіграє чи може відігравати у 

команді).  

Методики, які пропонують Д. Кейрсі та М. Бейтс, дають можливість у 

загальному вигляді отримати інформацію про дії працівника в нестандартних 

для нього ситуаціях (зокрема конфліктних як у колективі, так і з клієнтами), 
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зрозуміти методи аналізу отриманої інформації працівником, механізми 

побудови взаємовідносин у колективі: виявити психологічний тип 

працівника: екстраверт чи інтроверт; визначити спосіб отримання інформації: 

сенсорний чи інтуїтивний; обрати спосіб аналізу інформації: вирішальний 

або сприймаючий.  

Для аналізу діяльності працівників підприємства такий опитувальник 

теж є не менш важливим, ніж тести М. Белбіна, адже він дає змогу отримати 

психологічний портрет респондента. Це, на наш погляд, може забезпечити 

інформаційну основу для прийняття рішень відносно більш правильної 

розстановки кадрів на підприємстві, полегшувати процес управління 

персоналом, тому що управлінець буде більш грамотно розподіляти кадри на 

підприємстві, та в результаті буде призводити до підвищення ефективності 

діяльності.  

Е. Шостром пропонує для виявлення загального особистісного 

потенціалу та здатності особистості до самоактуалізації і саморозвитку 

використовувати розроблену ним методику «Опитувальник само 

актуалізації».  

Ця методика також доволі трудомістка, ніж попередні, проте, на відміну 

від уже описаних методик, вона дозволяє виявляти наскільки особистість 

готова прагнути до змін, прикладати зусилля для досягнення цілей та 

саморозвитку задля покращення власних особистісних та професійних 

навиків.  

Методика характерна і тим, що при виконанні тестування респонденту 

подані питання таким чином, що немає ні не вірних запитань, а ні не 

правильних відповідей. Тобто працівник, який буде виконувати даний тест, 

має відповідати інтуїтивно (за покликом серця). 

Провівши таке тестування, управлінець матиме можливість отримати 

наступну інформацію про підлеглих (за показниками): «цінності», що 

відображають яким життєвим пріоритетам віддає перевагу опитуваний 

(добро, істина, цілісність, відсутність лукавості, унікальність, досконалість, 
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справедливість, порядок, самодостатність та ін.); «погляд на людську 

сутність», що показує наскільки працівник вірить у людські можливості, у 

людей, чесність, неупередженість, доброзичливість; «потреба в пізнанні», яка 

характеризує настільки людина відкрита новому досвідові, готова до 

розвитку своїх знань не лише у професійній сфері, а і у загальнолюдському 

існуванні, наскільки респондент цінить те, що має; «автономність», яка 

показує ступінь свободи особистості, самостійність, довіру своїм власним 

поглядам; «саморозуміння» як показник, який відповідає за чутливість до 

власних бажань і потреб, може характеризувати індивідуальний підхід 

людини до загальноприйнятих норм і правил, а також навпаки – показувати 

настільки занижена самооцінка, розвиток невпевненості в собі, 

зорієнтованість на думки та погляди інших; «орієнтація в часі» або 

характеристика того наскільки респондент вміє насолоджуватися реальними 

моментами життя, а не переноситися безліч разів у минуле; рівня не 

завищеності вимог у особистості до власних здобутків, довірливості і 

впевненості у власних силах; «креативність» як перш за все необхідна риса 

лідера, яка дає змогу оцінити творче ставлення до життя; «спонтанність», що 

показує настільки людина відповідає власному стилю життя, прагненням, 

співвідноситься із такими показниками як природність, гра, легкість без 

прикладання зусиль; позитивне ставлення до себе, як риса, яка притаманна не 

кожному працівнику, але є необхідною для лідерів.  

Скориставшись описаними методами щодо оцінювання лідерства в 

управлінні персоналом підприємств, виникає необхідність розглянути 

методики, які дають можливість зрозуміти, яким чином діяти управлінцеві 

після отримання результатів анкетування. Виникнення необхідності навчити 

працівників, що не володіють тими, чи іншими навиками лідера, розкривати 

свій потенціал, пояснюється необхідністю подальшого визначення та 

підвищення потенціалу підприємства.  

Задля більш ефективного навчання персоналу науковцями П. Хоні та А. 

Мамфордом була запропонована методика «Стилі навчання». Використання 
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цієї технології дає можливість отримати знання про те, яким саме чином 

найкраще навчати персонал, розподілити його за групами відповідно до 

способів сприйняття інформації та вибрати необхідний навчальний 

інструмент. Використання цього методу є напрочуд актуальним, адже 

кожному стилю відповідає певний формат, темп, рівень інтерактивності та 

інші потреби при навчанні. До прикладу, те, чим захоплюються «активісти» 

може спричинити пригнічення «теоретика» або взагалі не містити ніякої 

користі для «прагматика». Вважаємо, що проведення аналізу особистісних 

лідерських якостей персоналу дозволяє виявити загальні тенденції впливу 

персоналу на функціонування підприємства.  

Отже, ефективність лідерства в управлінні персоналом підприємств є 

комплексним відображенням особистісного розвитку персоналу, кінцевих 

результатів використання людського потенціалу за визначений період часу 

для забезпечення накопичення і раціонального використання як 

безпосередньо лідерського потенціалу, так і підвищення соціально-

економічної ефективності функціонування підприємства в цілому.  

Для більш ґрунтовного аналізу використання лідерства в управлінні 

персоналом підприємств  необхідно провести додаткові дослідження за 

допомогою економіко-математичних методів і моделей, які дадуть 

можливість визначити не лише явні, а й латентні тенденції, що 

характеризують ефективність використання лідерського потенціалу 

підприємств.   
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Для забезпечення ціннісного спрямування сучасної системи проектного 

менеджменту слід звернути увагу на відповідні концепції і стандарти, які 
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формують базу знань, теоретико-методологічну платформу і відповідний 

інструментарій для управління проектними характеристиками.  

Сьогодні існує велика кількість таких підходів та стандартів, які 

розробляються як вченими, так і фахівцями в галузі управління проектами 

для уточнення, визначення, документування практики управління проектами 

та створення єдиних підходів.  

Звернемося до найбільш поширених стандартів та систем, виокремимо 

їх основні характерні риси і методологічні особливості з позицій 

спрямованості на управління цінністю проектів (табл. 1.).  

Усі перелічені стандарти та концепції належать до рамкових і носять 

універсальний характер, визначаючи те, що потрібно робити для 

забезпечення ефективного проектного управління. У результаті проведеного 

аналізу можемо стверджувати, що цінність проектів як ключова мета і 

критерій успішності в цих підходах має в більшості випадків лише 

опосередкований прояв. Проте при детальному аналізі кожного стандарту 

можемо зробити висновки, що присутні деякі непрямі прояви цінності 

проекту.  

Таблиця 1 - Характеристика ціннісного спрямування стандартів/підходів 

з управління проектами  

Стандарт / підхід з 

управління проектами  

Ціннісне спрямування стандартів / підходів  

1 2 

Керівництво з управління 

проектами (Project 

Management Body of 

Knowledge, PMBoK), США, 

Інститут управління 

проектами (PMI)   

Керівництво охоплює велику кількість галузей знань, але 

наголос на цінність не робить. Ефективність проекту з 

погляду її ціннісного очікування спрямована на 

дотримання всіх встановлених параметрів. 

Опосередковано можна вважати управління 

стейкхолдерами як забезпечення їх ціннісних очікувань, 

завдяки процесам виявлення, планування та контролю за 

виконанням встановлених параметрів  

Проекти в контрольованих 

середовищах (Projects IN 

Controlled Environments — 

Методологія розрахована на застосування 7 принципів 

використання і 7 процесів дій. Цінність як критерій 

успішності проекту не розглядається, але 
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PRINCE 2), Великобританія, 

Центральне агентство з 

телекомунікаціх і зв’язку [ 

прослідковується спрямованість членів команди та всіх 

учасників проекту на досягнення загальної мети, чіткий 

розподіл і закріплення обов’язків, накопичення баз даних  

Керівництво з управління 

проектами і програмами для 

інноваційної діяльності 

підприємств (A Guidebook 

of Project and Program 

Management for Enterprise  

Керівництво спрямовано на створення цінності для 

компанії за рахунок реалізації проектів, у тому числі 

нематеріальних цінностей. Головною дієвою особою є 

менеджер проекту, в обов’язки якого входить 

встановлення визначеної ціннісної мети  

 

«Керівництво по 

управлінню проектами» ISO 

21500:2012, Швейцарія, 

Міжнародні організація з 

стандартизації (ISO) 

Розроблений на основі Керівництва з управління 

проектами аналогія майже як 95 %). Цінність у стандарті 

не виявлена в чітко сформованій концепції, але 

опосередковано має прояв в управлінні комунікаціями та 

стейкхолдерами  

ДСТУ ISO 100006:2005, 

Національний стандарт з 

управління якістю в 

проектах, Україна, ДП «НДІ 

«Система» 

Стандарт спрямований на управління якістю, але 

дотриманню умов «залізного трикутника» проекту є 

складовою управління цінністю проектів  

Управління проектами і 

моделю зрілості 

(Organization Project 

Management Maturity Model, 

OPM3), США, Інститут 

управління проектами (PMI) 

Система знань містить три взаємопов’язані елементи: 

знання, оцінка та поліпшення. Розвиток організацій та 

просування за даними елементами свідчить про 

накопичення баз даних та їх застосування. Має місце 

ціннісне спрямування у контексті розвитку системи 

управління проектами організації  

Глобальний альянс 

стандартів ефективності 

проектів (Global Alliance for 

Project Performance 

Standards, GAPPS), США, 

Міжнародна асоціація 

управління проектами   

Структурований підхід, що розкриває вимоги до 

діяльності та компетенцій менеджера проекту. 

Наголошує на необхідності накопичення знань та 

досвіду, що має не прямий та «вузький» прояв цінності  

Методологія оцінки 

цінності (An Introduction to 

The Value Measuring 

Methodology), США, Booz 

Allen Hamilton в співпраці с 

Гарвардським 

університетом 

Визначення цінності є одним із чинників прийняття 

рішення про ініціації проекту разом із такими 

показниками, як ціна та ризики. У ІТ-сфері цінність 

визначається з позицій переваг у майбутньому для 

користувача, суспільства й уряду. Оцінка цінності 

складається з чотирьох частин: назва, опис, показник 

продуктивності та його відповідність меті проекту  



666 
 

Керівництво знань та 

стандартів з вартісного 

аналізу (Value standards and 

body of knowledge), США, 

SAVE International [61]  

Методологія спрямована на управління вартістю 

проектів, у тому числі і на цінність за рахунок 

досягнення запланованої мети. Перш за все базується на 

компетенціях менеджерів проекту створювати цінність 

для замовника проекту та всіх членів проекту за 

допомогою виявлення цілей та досягнення проміжних 

цілей проекту  

У першу чергу варто згадати ті стандарти, які, на наш погляд, мають 

найменший наголос на ціннісному аспекті в своєму описі. До них варто 

віднести такі стандарти і підходи, як модель зрілості, ОРМ3, ДСТУ ISO 

100006:2005, глобальний альянс стандартів ефективності проектів та ISO 

21500: 2012. Усі ці концепції об’єднує опосередкований, не чіткий, опис 

ціннісних характеристик, що є складовими дефініції. У жодній з них не 

представлена чітка модель управління цінністю проектів, всі вони 

використовують лише класичні критерії оцінки успішності проекту.  

В стандарті PRINCE 2 у принципах ведення проектної діяльності 

головним аспектом є спрямування членів команди на досягнення основної 

мети – цілі проекту. Спираючись на огляд літературних джерел [4], важливо 

відмітити вбачається відсутність виокремлення ціннісного спрямування 

стейкхолдерів, що управляють проектом. Втім, враховуючи, що ці стандарти 

історично є першими в управлінні проектами, можна припустити, що 

планування і досягнення особистих цілей кожного учасника проектної 

команди й буде підґрунтями забезпечення їх сукупних цінностей від проекту.  

На наш погляд, перша редакція стандартів PMBoK на час опублікування 

стала проривом в науковому світі управління проектами завдяки 

узагальненню практики ведення проектної діяльності. Практика розробки і 

поширення цих стандартів Інститутом управління проектами (Project 

Management Institute, PMI) завдяки гнучкості та адаптивності на даний час 

зробили їх досить популярними і де-факто ці стандарти вважаються 

міжнародними. У стандартах PMBoK (за 6-ю, останньою, редакцією) 

порівняно з попередніми редакціями з’явилась нова галузь знань– управління 

зацікавленими сторонами (стейкхолдерами). Акцентування на інності в 
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управлінні зацікавленими сторонами не спостерігається, але, на наш погляд, 

якщо проект забезпечує отримання продукту, який задовольняє інтереси всіх 

стейкхолдерів, і відсутня конфронтація між їхніми вподобаннями щодо 

кінцевого результату, то це й є підставою для забезпечення їхніх ціннісних 

очікувань від проекту в неявній формі. Іншими словами, наприклад, якщо 

впровадження проекту задовольняє очікуванням оточення, продукту проекту, 

то можна зробити висновки, що тим самим створюється цінність і для цих 

представників зацікавлених сторін.  

Варто також зупинитись детальніше на керівництві знань із вартісного 

аналізу. Перш за все привертає увагу назва цих стандартів – Value Standard 

and Body of Knowledge, тому що в них ключовим є поняття «Value».  

Переклад даного слова має декілька значень. Спочатку цей термін 

асоціювався лише з вартістю, відповідно головним акцентом стандартів є 

керівництво знань щодо вартості та її аналізу, втім сьогодні науковці [6] 

визначають «Value» як цінність.  

У цих стандартах ключовою функцією є аналіз як головний інструмент 

управління для керівника та членів проектної команди. Всі дії цих 

стейкхолдерів спрямовані на збільшення виручки в фінансовому еквіваленті і 

покращення продуктивності за умови зменшення використання ресурсів.  

Загалом ці стандарти важко назвати ціннісно-спрямованими. Проте ми 

вважаємо, що їх отримання номінальних показників слугує запорукою 

створення цінності для замовника і підрядника, як економічний прояв 

цінності проектів.  

На противагу вищевказаним стандартам існує підхід з управління 

проектами, що базується на Agile – маніфест, який підтримали 17 

розробників, зокрема, Extreme programming, Scrum, DSDM, Adaptive software 

development, Crystal Clear, Feature driven development, Pragmatic Programming 

та ін.  

На нашу думку, принципи Agile - методології докорінно змінили 

підходи до управління проектами.  
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Головними аспектами зазначеними у Agile – маніфесті є люди. 

Дотримання чотирьох критеріїв, кожен з яких не має ціннісного спрямування 

в назвах, однак більш глибокий аналіз дозволяє виявити пристуність 

ціннісних характеристик в кожному критерії. Витоки формування цінності  

наявні в таких основних положеннях Agile-маніфесту.  

1. «Співпраця з замовником» – важливий принцип в управлінні 

проектами, тому що концентрує особливу увагу на партнерських 

взаємовідносинах з ним. На наш погляд, це дозволяє створити атмосферу 

довіри і підтримки, що спонукатиме до забезпечення всіх ціннісних 

очікувань замовника.  

2. Принцип «люди та їх взаємодія» спрямований на створення 

колективного духу членів проектної команди, досягненні загальної мети 

спільними зусиллями без супротиву та на відсутність побудови наджорстких 

процесів. Цей концепт наштовхує на висновок, що створення описаного вище 

середовища є запорукою забезпечення цінності окремо для кожного учасника 

проектної команди і для формування загальної цінності, що має 

відображення в кінцевому результаті – продукті проекту.  

3. Важливість ідеї «готового продукту» являє собою концентрацію саме 

на продукті, а не на багатотомних описах проектної документації. Це 

пов’язано перш за все з тим, що принципи Agile - маніфесту спрямовані на 

створення якомого скорішого програмного забезпечення та без ведення 

великого масиву документації, що було прийнятно за класичною моделю. 

Однак елементи цінності, на наш погляд, також наявні у даному концепті і 

мають прояв саме через концентрацію уваги на отриманні проміжних 

працюючих складників продукту проекту. Такий підхід сприятиме 

задоволенню ціннісних очікувань стейкхолдерів.  

4. Принцип «реакції на зміни» спрямований на постійне внесення 

коректив відповідно до змін у побажаннях замовника і у зв’язку з мінливим 

зовнішнім і внутрішнім середовищем, що впливає на підвищення 

ефективності проекту за рахунок уникнення додаткових витрат. З позицій 
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ціннісного спрямування, на наше переконання, чим швидше реагування на 

зміни, вподобання й очікування стейкхолдерів, тим більш дієвим виявиться 

процес реалізації проекту та його продукт. Вчасна реакція на внесення 

коректив під час реалізації проекту є гарантією здобуття більших цінностей 

на етапі завершення проекту, від продукту проекту, у процесі накопичення 

ціннісного досвіду та у разі визначення віддалених наслідках проекту.  

Дотримання описаних вище принципів Agile-маніфесту в першу чергу 

знайшло відображення у сфері інформаційних технологій і поступово 

розповсюджується на інші галузі.  

Однак варто наголосити, що відкритими залишаються кілька 

проблематичних питань. По-перше, ця методологія спрямована на створення 

програмного забезпечення, що обмежує її імплементацію і широке 

застосування в інших сферах; по-друге, демонстрація на широкий загал 

проміжних результатів не завжди можлива під час виконання проекту; по-

третє, відсутністним є ціннісне спрямування в управлінні проектами як 

окремий механізм керівництва з метою охоплення очікувань усіх 

стейкхолдерів проекту.  

Таким чином, управління цінністю проекту – це процес застосування 

комплексу методів та інструментів, спрямованих на визначення, 

балансування і забезпечення цінності для всіх зацікавлених сторін у процесі 

реалізації проекту.  

Існує цілий ряд запитань щодо управління цінністю проектів. Як всі 

характеристики цінності (фінансові, економічні, екологічні, соціальні, 

культурні, техніко-технологічні) впливають на процес реалізації проекту, 

його тривалість і віддалені перспективи використання продукту проекту 

тощо. Для того щоб дати відповіді на ці та інші запитання варто 

проаналізувати наявний інструментальний апарат управління цінністю 

проектів з метою більш коректного та ефективного його застосування.  
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У статті розглянуто здійснення мотивації персоналу готельного 

підприємства. Яка, в сою чергу, є одним з головних факторів 

конкурентноспроможності на ринку та отримання фінансових результатів. 

Ключові слова: готельне підприємство, заробітна плата, мотивація, 

персонал, премія. 

В умовах ринкової економіки основними принципами господарювання 

стає самоокупність, самофінансування, прибутковість. Інвестиційну 

діяльність готельного підприємства розраховується на майбутнє з 
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урахуванням принципів ринкової економіки та впливу різних чинників 

зовнішнього та внутрішнього середовищ. Для цього розробляється 

економічна стратегія розвитку, яка складається з різних стратегій по різних 

напрямках економічного розвитку організацій. 

Питанням мотивації праці, поведінці людей в умовах постійних 

заохочень на робочих місцях, дослідження різноманітних методів і способів 

мотивації персоналу підприємств було присвячено велику кількість наукових 

робіт іноземних та українських вчених: Д. Врума, А. Маслоу, К. Маркса, А. 

Маршалла, А. Смітта, М. Туган-Барановського, Х. Хекхаузена, С. Адамса, К. 

Альдерфера, Ф. Герцберга, Е. Лока, Е. Лоулера, Л. Портера, Б. Скінера, А. 

Колота. Проте в сьогоднішніх ринкових умовах на багатьох вітчизняних 

підприємствах залишаються не достатньо вирішеними питання ефективної 

мотивації працівників, що передбачає розроблення, формування та практичне 

застосування методів матеріальної та нематеріальної мотивації. 

Важливою складовою частиною економічної стратегії готельно-

ресторанного підприємства є стратегія стимулювання праці робітників. 

Головною метою цієї стратегії є заохочення всіх робітників на досягнення не 

проміжних, а кінцевих результатів діяльності за визначений строк. Ця 

стратегія призначена поєднати заходи, які спрямовані на підвищення 

продуктивності праці, якості продукції, ефективності використання всіх 

видів ресурсів тощо. 

У цілому стратегія стимулювання праці працівників включає два 

напрями: матеріальне та моральне заохочення. Головним з двох заохочень є 

матеріальне, яке складається з наступних елементів: 

 безпосередній і тісний зв'язок з досягнутими успіхами в роботі у 

вигляді прибутку від зростання прибутку організації, вираженого у відсотках 

для кожного працівника; 

 узгодження принципів винагороди за перевиконання плану, що 

вноситься до системи бухгалтерського обліку; 
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 відсутність максимальної точки для премій, заснованої на участі в 

прибутках; 

 відповідність зарплати реальному внеску співробітника в успіхи 

організації і розумним життєвим витратам; 

 обмеження базових окладів для керівників вищого рівня; 

 принцип матеріального стимулювання повинен розповсюджуватися на 

всіх працівників організації і носити постійний характер; 

 повинна бути жорстка схема нарахування премій, що включатиме 

тільки три категорії оцінок результатів роботи для кожного працівника 

(добре, задовільно, погано), рейтинг роботи; 

 кожна премія повинна вручатися безпосереднім керівником і 

супроводжуватися бесідою і поздоровленнями; з працівниками, що не 

отримали премії, бесіда з приводу підстави для позбавлення премії повинна 

проводитися обов`язково і наодинці; 

 в організації не повинно бути ніяких секретних або зайвих накладних 

витрат, що негативно впливатимуть на преміальну систему. 

На законодавчому рівні мінімальний розмір заробітної плати передбачає 

оплату за просту, некваліфіковану працю, за виконану роботу або 

відпрацьований час. Нижче мінімальної ставки робота не може 

здійснюватися. 

Організація оплати праці у діючому готельному підприємстві може 

здійснюється на основі розподілу функцій і робіт, нормування, тарифної 

системи і системи оплати праці. 

Тарифна система оплати праці характеризується сукупністю 

взаємопов‘язаних елементів: тарифної сітки, тарифних ставок, схем 

посадових окладів і тарифно-кваліфікаційних характеристик. Тарифно-

кваліфікаційні характеристики використовуються для розподілу робіт 

залежно від складності праці та кваліфікації найманого працівника за 

розрядами тарифної сітки. Дані характеристики і є основою формування та 

диференціації заробітної плати. 
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Всі форми оплати праці можна поділити на два напрями: погодинна та 

відрядна. Кожна з них має різні підвиди. Вони відрізняються між собою 

залежно від особливостей галузі, організації виробничого процесу, форми 

власності та інше.  

У сучасних умовах найбільш розповсюдженою є відрядна форма оплати 

праці, яка найкраще дозволяє поєднати в собі безпосередньо оплату праці та 

кількісні й якісні показники праці, тобто пов'язує кінцеві результати праці 

робітника з отриманими ним коштами. Особливе місце мають різні 

заохочувальні системи і, в першу чергу, преміальні доплати та різні 

винагороди. Проте в цьому питанні присутні проблеми. Головною з них є те, 

що поточне преміювання та преміювання по наслідках роботи за рік мають 

різні джерела сплати. Наприклад, поточні премії у готельному підприємстві 

(за місяць, квартал) сплачуються з фонду оплати праці й є їх складовою 

частиною. Премії по наслідках роботи організації за рік сплачуються з 

прибутку (із спецфонду). Вони в найбільшому ступені відображають кінцеві 

наслідки роботи організації, дозволяють дати характеристику діяльності 

підприємства з урахуванням особливостей, а також впливу інших різних 

чинників зовнішнього та внутрішнього характеру. Виплата преміальних з 

прибутку дає змогу запровадити головну вимогу стратегії стимулювання 

праці заохочення робітників в позитивному досягненні кінцевих результатів 

діяльності організації. 

Основною формою оплати праці в готельному господарстві є почасова 

оплата. Вона розділяється на просту та почасово-преміальну. Проста 

почасова оплата праці передбачає виплати у відповідності до встановленого 

окладу. Більш широке застосування отримала почасово-преміальна оплата. 

Фонд заробітної плати у підприємствах готельного господарства 

розділяється на основну та додаткову. Основна заробітна плата є відносно 

стабільною та враховує рівень кваліфікації працівників, складність і ступінь 

відповідальності їх праці, умови та інтенсивність праці, стаж роботи. 
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Додаткова заробітна плата є змінною і залежить значною мірою від 

результатів господарської діяльності організації. Вона включає премії, 

доплати за такими чинниками: 

 за перевиконання норм виробітку; 

 якість діяльності; 

 знання спеціальних навичок; 

 сумісництво посад; 

 за роботу вночі, святкові дні та інше. 

Гарним заохочуванням до праці є соціальні пільги, які можуть 

виражатися за наступними категоріями:  

 навчання за рахунок підприємства;  

 оплата проїзду в громадському транспорті;  

 харчування за рахунок підприємства;  

 надання позик та кредитів;  

 медичне страхування тощо. 

Таким чином, у готельних підприємствах загальний розмір виплат за 

результатами праці та преміювання працівників здійснюється в межах фонду 

заробітної плати. 

Соціально-психологічні методи засновані на використанні моральних 

стимулів до праці і впливають на персонал з допомогою психологічних 

механізмів з метою переведення адміністративного завдання в усвідомлений 

обов’язок, внутрішню потребу людини. Типовими соціально-психологічними 

стимулами при цьому є формування колективу, створення нормального 

психологічного клімату й творчої атмосфери;особистий приклад;можна 

вважати відношення керівництва, усна подяка в присутності колег; 

задоволення культурних і духовних потреб працівників; встановлення 

соціальних норм поведінки і соціального стимулювання розвитку колективу; 

соціальний захист; встановлення моральних санкцій і заохочення. 
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Розглянемо методи мотивації персоналу в готельному підприємстві та 

рекомендації до них. Провівши аналіз існуючих методів стимулювання 

працівників, можна виділити їх загальні характеристики: 

– забезпечення значущої та перспективної роботи. Якщо працівник 

відчуває, що його робота важлива, має сенс та розширює коло його звичної 

діяльності, від стає внутрішньо мотивованим; 

– встановлення чітких цілей, очікувань і вимірювання продуктивності – 

адже незнання «правил гри» зменшує зацікавленість та мотивацію; 

– надання постійного, прямого та підтримуючого зворотного зв’язку; 

– проектування ролей працівників з урахуванням їх сильних сторін – 

виконуючи роботу, яка відповідає талантам та здібностям, працівник отримує 

відчуття ефективності та значущості своєї роботи, що внутрішньо його 

мотивує; 

– дозвіл та наявність вибору працівниками шляхів виконання роботи. 

95% працівників внутрішньо націлені на виконання роботи якнайкраще, але 

керівники хибно концентруються на тих 5%, що лишилися, через що 

посилюють обмеження та ускладнюють правила. Це демотивує працівників 

“більшості” і обмежує їх у створенні їх власного способу високоефективного 

виконання роботи. 

Моральна мотивація працівників може виражатися у психологічній 

атмосфері в колективі, у визнанні, повазі, теплому «кліматі». Існує методика, 

що допомагає керівництву зорієнтуватися на відносинах у колективі. 

«Методика оцінки психологічної атмосфери в колективі А.Ф. Фідпера», в 

основі якої лежить метод семантичного диферинціала. Відповідь по кожному 

з 10 пунктів шкали оцінюється зліва направо від 1 до 8 балів. Чим лівіше 

розташований знак «*», тим сприятливіша психологічна атмосфера у 

колективі. Кінцевий результат коливається від 10 (найбільш позитивна 

оцінка) до 80 (найбільш негативна). На основі індивідуальних профілів 

створюється середній профіль, який і характеризує психологічну атмосферу у 
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колективі. Методика цікава тим, що допускає анонімне обстеження, а це 

підвищує її надійність. 

Таким чином, мотивація – це емоційний стан і втратити його дуже легко. 

Тому керівники мають постійно пам’ятати про це та підживлювати 

мотивацію співробітників, якщо вона починає знижуватися. 
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У статті сформульована проблема побудови ефективної CRM системи в 

сучасних умовах. Проаналізовані історичні та сучасні передумови для 

імплементації CRM. Визначено сутність, форми і принципи для ефективного 

впровадження CRM моделі та встановлення міжособових комунікацій 

навколо неї. 

Ключові слова: політика комунікацій, CRM система, внутрішній маркетинг, 

міжособова комунікація, CRM вузли. 

Дослідження проблем теоретичних засад та практичних особливостей 

здобуття конкурентних переваг вітчизняними підприємствами в умовах 

глобалізації обумовлює постановку таких задач: 

• ідентифікація викликів глобалізації, що постають перед маркетингом і 

логістикою вітчизняних підприємств; 

• вивчення ролі обслуговування клієнта у здобутті конкурентної 

переваги на глобальному ринку; 

• розкриття системи CRM у маркетингово-логістичних діях підприємств. 

Метою даного дослідження є розробка теоретичних і методико-

практичних підходів до впровадження концепції управління 

взаємовідносинами з клієнтами для забезпечення конкурентних переваг 

підприємства на ринку. 

На глобальному ринку конкурентна перевага підприємства полягає 

переважно в ідентифікації ключових вигод для покупця, які одночасно 

будуть підставою для виокремлення пропозиції підприємства на тлі 

пропозиції конкурентів. На сучасному етапі результативність досягнення 

цілей підприємства детермінується через залучення і розпізнавання потреб 

клієнтів, а потім пристосування виробів та послуг до задоволення цих потреб 

ефективніше, ніж конкуренти. Можна, отже, сказати, що для глобальної 

конкурентоспроможності підприємства на ринку вирішальною є наявність 

таких компетенцій, які краще задовольнятимуть очікування клієнтів. Взаємне 

проникнення стратегій створює можливості отримання різних комбінацій 

стратегічно-конкурентних елементів діяльності підприємства через інновації 
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продукту, лідерство у сфері технології, кращу якість продукту і послуг, 

диференціацію стандартів обслуговування, зниження цін, а також зменшення 

витрат діяльності . Досить часто підприємствам не вдається скоординувати 

роботу всіх своїх комунікаційних каналів. В результаті споживач не може 

розібратися в суміші повідомлень. В рекламних зверненнях говориться одне, 

рівень цін свідчить про інше, на етикетці написано дещо третє, торгові агенти 

розповідають щось своє, WеЬ-вузол компанії, підприємства, здається, зовсім 

ні з чим не пов’язаний. 

Вагомий внесок у розроблення теоретичних та прикладних засад 

управління взаємовідносинами з клієнтами зробили такі вітчизняні та 

іноземні науковці: С.Гаркавенко, Н.Куденко, Є.Крикавський, Л.Мороз, 

А.Старостіна, Т.Примак, П.Кущ, П.Гінстон, К.Андерсон, Ф.Котлер, Д.Джилл 

та інші. У працях цих авторів охарактеризовано основні концепції та зміст 

управління взаємозв’язками підприємства із споживачами з позицій 

маркетингу та логістики, визначено проблеми та позитивні результати 

управління цими взаємозв’язками.  Проте, відсутність єдиного підходу щодо 

механізму управління взаємовідносинами із споживачами на промисловому 

ринку, впровадження концепції CRM на підприємствах та методів 

оцінювання ефективної та надійної взаємодії компаній і споживачів, 

потребують подальшого дослідження управління взаємовідносинами зі 

споживачами для забезпечення ефективної діяльності та 

конкурентоспроможності підприємств на промисловому ринку. Саме 

теоретичне та прикладне значення вищезазначених проблем обґрунтовують 

вибір теми та актуальність даного дослідження. 

Логістика є такою сферою, яка безпосередньо стосується 

обслуговування клієнта через ідентифікацію і виконання його потреб. 

Бажання задовольнити зростаючі потреби клієнтів стає причиною значного 

розвитку логістики і маркетингу, що одночасно впливає на спосіб управління 

ланцюгом поставок, в якому конкурентоспроможними для клієнта стають, 

наприклад, час поставки, пунктуальність, допомога при розвантаженні і 
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належний стан доставленого вчасно товару. Отже, здатність підприємства до 

обслуговування клієнта на рівні, який перевищує його очікування, є істотним 

елементом конкурентної переваги на глобальному ринку. 

У добу глобалізації, коли клієнт має можливість закупівлі товару у 

кожний момент і з будь-якого місця у світі, все важче утримати з клієнтом 

постійний контакт і пам’ятати про його індивідуальні потреби і очікування. 

Якщо підприємство не в стані цього забезпечити, може виявитися, що 

незадоволені клієнти відійдуть до конкурентів. Тому підприємства, які діють 

на глобальному ринку, повинні володіти найповнішою інформацією про 

клієнтів, щоб мати змогу задовольнити їх потреби. Ця інформація часто на 

підприємствах є розпорошеною і перебуває у різних відділах. Цю проблему 

вирішили виробники програмного забезпечення системи CRM ( англ. 

Сustomer Relationship Management – управління стосунками з клієнтом). CRM 

– це система, яка підтримує стратегію управління підприємством, має на меті 

збільшення прибутків і зниження витрат через вдосконалення процесів, 

сконцентрованих на клієнті. Основним завданням системи CRM є 

формування і розвиток стосунків з клієнтами через постійний контроль 

вимог клієнтів, створення нової вартості з використанням інформації про 

клієнтів і скеруванням торговельних джерел на процедури, що призводять до 

вироблення довгострокових стосунків з клієнтами, з метою якнайкраще 

задовольнити клієнтів. Ключовою складовою CRM є, отже, інформація про 

клієнтів, отримувана з різних джерел підприємства – як внутрішніх, так і 

зовнішніх. CRM, тобто маркетинг стосунків, має на меті таке управління 

знаннями про клієнта, яке призводить до того, що він є відданим 

підприємству протягом довгого часу. І не має тут вирішального значення 

цінова пропозиція – найважливішою є якість, а також пропонування клієнту 

доданої вартості». Вміле впровадження CRM може бути для підприємства 

джерелом багатьох вигод, до яких  належать: 

• підвищення конкурентоспроможності; 

• креативність (інноваційність діяльності); 
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• спроможність підприємства втриматись на ринку у кризовій ситуації; 

• покращання образу підприємства в очах клієнтів; 

• скорочення часу обслуговування клієнтів; 

• формування безпосередніх стосунків з клієнтами; 

• отримання кола нових клієнтів через сегментацію ринку; 

• формування профілю цільового клієнта (нагромадження усіх даних про 

клієнта в одному місці); 

• запобігання втратам деяких інформацій; 

• покращання обігу інформації (координація обігу інформації у 

підприємстві); 

• профілювання клієнтів, що уможливлює кращу диференціацію 

пропозиції; 

• зростання коефіцієнта задоволення клієнта; 

• збільшення лояльності нинішніх клієнтів через доставку їм доданої 

вартості; 

• затримка клієнта на довший час, будівництво стосунків з дохідними 

клієнтами; 

• зменшення витрат, яке виникає внаслідок автоматизації деяких 

процесів; 

• скорочення часу завершення продажу; 

• збільшення продажу; 

• підтримка маркетингу і продажу; 

• управління просуванням; 

• збільшення продуктивності праці торговельного персоналу через 

здійснення контроллінгу його роботи. 

Для управління відносинами з клієнтами застосовуються CRM-системи, 

які повинні містити наступні основні функціональні модулі: ведення 

інформаційної бази про клієнтів, обслуговування клієнтів, аналіз продаж. На 

українському ринку CRM-систем пропонується наступне відповідне 

програмне забезпечення: 1С:CRM.ПРОФ, ACT!, Call-центр InfinityClientele 
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CRM, CLIENTmanager CRM, АСОФТ, DeltaSoftEditionofTerrasoft CRM, 

GoldMine CRM, MarketingAnalytic Microsoft Dynamics CRM, Monitor CRM, 

Naumen CRM, Oracle’s CRM, Siebel, SalesExpert II, SalesLogix, mySAP CRM, 

SoftUnit CRM, Terrasoft CRM, WinPeak CRM, Капелла CRM, Клиент-

Коммуникатор, КОМПАС: МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ, Экспресс 

Контакт, Deductor:CRM, index.CRM, Maximizer, NetSuite CRM, 

OncontactClientManagementSoftware, Perfect CRM, Relavis CRM Suite, SM 

Plasma, SuperOffice CRM та інші. 

Сьогодні багато торгових компаній вже усвідомили всі переваги процесу 

автоматизації управління роздрібної торгівлі і починають осягати електронні 

CRM. При цьому базисною основою формування стратегії управління 

взаємовідносинами з клієнтами виступають традиційні «лінії підтримки 

клієнтів» і «центри обслуговування і надання допомоги покупцям». Проте, 

навіть ці кроки на шляху формування систематичної і формалізованої 

діяльності вельми успішні. Однак стратегія взаємодії з клієнтами повинна 

постійно розширюватися, залучаючи все більше учасників у свою діяльність. 

 Ще одним способом отримання даних про клієнтів є електронні 

Інтернет-системи CRM, які витягують потрібну інформацію під час 

спілкування клієнта з компанією через Інтернет. Також інформація 

витягується за допомогою телефонних центрів і дистриб’юторів. З усіх цих 

джерел інформація надходить в один центр, де і відбувається її обробка і 

систематизація. При цьому, використання тільки одного каналу отримання 

даних не достатньо, оскільки інформація може виявитися односторонньою, і 

не відображати всіх необхідних даних.  

Можна відзначити, що система управління взаємовідносинами з 

клієнтами спрямована на те, що б допомогти компанії дізнатися і зрозуміти 

своїх клієнтів. Для досягнення даної мети, необхідно зафіксувати весь спектр 

інформації про покупців у процесі регулярної роботи з ними. Залежно від 

специфіки діяльності компанії потрібно наступні дані: прізвища, імена, дати 

народження, адреси проживання, місця роботи, телефонні номери, адреси 
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електронної пошти, дані про склад сім’ї, захоплення, куплені товари, участь в 

рекламних акціях, і т. д. 

Однак на отримання та внесення такого обсягу інформації в базу даних 

потрібна велика кількість часу і сил. Та й об’єднання даних не завжди 

приносить позитивні результати. Для цього, в багатьох електронних системах 

CRM, підтримується функція систематизації даних по різних категоріях, які 

встановлює оператор. Крім того, для оптимізації цього процесу, можна ще й 

встановити пріоритети при об’єднанні даних. Пріоритети встановлюються 

шляхом проведення досліджень і логічних висновків про те, які дані будуть 

мати практичне значення для бізнесу, наприклад, дозволить збільшити 

товарообіг, підвищити рівень обслуговування, знизити витрати на придбання 

завідомо непопулярних товарів і так далі.  

 Впровадження електронних систем CRM означає комплексний перехід 

торгового підприємства на нову політику розвитку, орієнтовану на клієнтів. 

У зв’язку з цим необхідно коригувати основну стратегію розвитку, бізнес 

процеси, маркетингову політику і т. д. При цьому, інформація, отримана з 

електронних CRM-систем, повинна знаходити практичне застосування, 

наслідком чого має бути підвищення прибутковості торгового підприємства. 

Глобалізація ринків, зростання очікувань споживачів. конкуренція, яка 

посилюється – це чинники, які вимагають покращання обслуговування 

клієнта в стратегії підприємства. Це означає залучення працівників і усіх 

організаційних підрозділів до підвищення якості, усунення недоліків, 

переважно через запобігання причинам їх виникнення, а не через їх 

виявлення, а також постійне розпізнавання змінних очікувань і вимог 

клієнтів, яке має ідентифікувати актуальні потреби користувачів. Клієнт у 

ринковій економіці в умовах глобальної конкуренції має найвищий 

пріоритет, оскільки завдяки йому підприємство існує на ринку. Задуми 

клієнтів значною мірою призводять до подальшого розвитку підприємства та 

досягнення більших прибутків. Можна, отже, сказати, що істотним чинником 

успіху підприємства на ринку є визнання клієнта центральним суб’єктом, а 
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заспокоєння його потреб – сенсом і метою кожної діяльності. Так, отже, 

одним з важливіших елементів, вирішальних для глобальної переваги 

підприємства на ринку, стає обслуговування клієнта. Швидкість 

економічних, технологічних, політичних і правових змін оточення, як і 

складність передбачення попиту, поведінки і преференцій споживачів, а 

також розширення ринків збуту призводять до зростання значення 

маркетингу і логістики у функціонуванні підприємства, відіграючи особливу 

роль у процесі прийняття рішень і пристосуванні до потреб клієнта. 

Одночасно, з метою досягнення конкурентної переваги необхідно 

утримувати високий рівень інноваційності, ефектом якої повинно бути 

впровадження нових рішень, задумів і концепцій, що призводять до 

збільшення конкурентоспроможності підприємства у глобальному масштабі. 

Обґрунтовані в роботі наукові положення, висновки та практичні 

рекомендації є важливим підґрунтям для вирішення проблемних питань 

впровадження концепції CRM на промисловому ринку. Зроблено висновок, 

що підприємства, які функціонують на промисловому ринку, отримують 

додаткові джерела економії ресурсів за рахунок зниження витрат клієнтів, 

можливості відсікання неприбуткових та неперспективних клієнтів, 

збільшення кількості повторних продажів перспективних клієнтів.  

 Проте, CRM є досить тривалим і фінансово дорогим процесом. З цього 

витікає важливий висновок про те, що впровадження CRM-системи 

виправдане лише у тих компаніях, які вбачать в CRM довгострокові зиски та 

усвідомлюють необхідність і переваги ухвалення нової філософії бізнесу. 

Основним завданням СRМ-систем є підтримка й автоматизація замкнутого 

циклу керування компанією, для того необхідна тісна інтеграція різних 

бізнесів-додатків. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 

ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

У статті розглянуто важливість мотивації у системі управління 

персоналом та необхідність її формування у закладах вищої освіти. 

Зазначено важливі умови створення ефективної системи мотивації. 

Визначені основні напрями та завдання мотивації працівників закладу вищої 

освіти. Розглянуті основні завдання актуалізації мотивації працівників. 

Ключові слова: мотивація, система мотивації, мотивація персоналу, заклад 

вищої освіти, оцінка ефективності мотивації, мотиваційний фактор. 

Поняття мотивації тісно пов’язано з проблемою управління персоналом. 

Однією зі складових управління є мотивація, а саме система мотивації, яка 

характеризує сукупність взаємопов’язаних заходів, які стимулюють кожного 

окремого працівника або трудовий колектив у цілому щодо досягнення 

індивідуальних і спільних цілей діяльності вищих навчальних закладів 

освіти. 
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 Привести у дію організовану систему для отримання необхідного 

результату можливо лише певним впливом керівного органу або особи, у 

нашому випадку це вищий навчальний заклад. Потрібні певні інструменти 

впливу на елементи системи мотивації, щоб вона почала своє 

функціонування. Одним із таких інструментів є мотивація. Для того, щоб 

ефективно рухатися назустріч меті, керівництво вищих навчальних закладів 

має не тільки сплановувати й організовувати роботу, а й застосовувати 

систему мотивації до працівників згідно з опрацьованим планом і для 

досягнення цілей закладу [1]. 

 Існує ряд вимог, на які слід орієнтуватися при створенні системи 

мотивації: 

– об’єктивність: розмір винагороди працівника повинен визначатися на 

основі об’єктивної оцінки результатів його праці; 

– передбачуваність: працівник повинен знати, яку винагороду він 

отримає в залежності від результатів своєї праці; 

– адекватність: винагорода повинна бути адекватно трудовому внеску 

кожного працівника в результат діяльності всього колективу, його досвіду і 

рівню кваліфікації; 

– своєчасність: винагорода повинна слідувати за досягненням результату 

якомога швидше; 

– значимість: винагорода повинна бути для співробітника значущим; 

– справедливість: правила визначення винагороди повинні бути 

зрозумілі кожному співробітнику організації та бути справедливими, в тому 

числі з його точки зору. 

Як показує практика, недотримання цих вимог призводить до 

нестабільності в колективі і надає сильний демотивуючий ефект [2]. 

Мотивація працівників – це підвищення ефективності роботи вищого 

навчального закладу в цілому і тому є однією з основних завдань 

керівництва. Фактором, котрий допоможе зробити систему мотивації 
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універсальною, може стати, як ми вже зазначали, підхід до активної кадрової 

політики та розробка складових цілеспрямованої системи мотивації. 

Шлях до ефективної професійної діяльності працівників лежить через 

розуміння їхньої мотивації (таблиця 1). Тільки знаючи те, що ними рухає, що 

спонукає їх до діяльності, які мотиви лежать в основі їхніх дій, можна 

спробувати розробити ефективну систему форм і методів управління цією 

системою. Для цього потрібно знати, як виникають або викликаються ті або 

інші мотиви, як і якими способами мотиви приводитимуться в дію, як 

здійснюється мотивування в цілому [1]. 

Таблиця 1. Мотиваційні фактори  

Мотиваційні фактори Сутність мотиваційних факторів 

Високий заробіток 
Потреба мати високу заробітну плату, матеріальні 

винагороди, набір пільг та надбавок 

Умови праці 
Потреба мати гарні умови праці та комфортне зовнішнє 

середовище 

Соціальні контакти 
Потреба спілкуватися з людьми, мати доброзичливі стосунки 

з колегами 

Взаємини 
Потреба формувати та підтримувати довгострокові стабільні 

стосунки з колегами 

Визнання 
Потреба в тому, щоб довколишні цінували досягнення й 

успіхи 

Прагнення до досягнень Потреба ставити для себе складні цілі та досягати їх 

Влада і впливовість 
Прагнення керувати іншими, прагнення до конкуренції та 

впливовості 

Різноманітність і зміни Потреба в змінах, бажання постійно бути готовому до дій 

Креативність Бажання бути творчим працівником, відкритим до нових ідей 

Самовдосконалення Потреба в самовдосконаленні та розвитку 

Цікава та корисна робота Потреба мати суспільно корисну роботу 
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Системи мотивації праці, крім вирішення завдань роботодавця і 

задоволення потреб співробітників, повинні виконувати такі додаткові 

функції як залучення кваліфікованих фахівців та збереження груп 

професіоналів протягом необхідного терміну [3]. 

Існує три найбільш важливі умови створення ефективної системи 

мотивації: 

– цілі, які підприємство прагне досягти завдяки новій системі мотивації; 

– доступні фінансові та адміністративні ресурси компанії, які 

знадобляться для впровадження і підтримки системи; 

– особливості бізнесу, стиль управління та корпоративна структура 

компанії.   

Варто відмітити, що під час створення системи мотивації у закладах 

вищої освіти актуальності набуває матеріальне і моральне стимулювання. В 

основі матеріального й морального стимулювання має знаходитись 

об’єктивний критерій оцінки діяльності кожного з працівників. Зазначимо 

напрям та завдання мотивації: 

1) досягнення (надавати працівникам можливість виконувати 

відповідальні завдання розвитку закладів вищої освіти, стимулювати їхні 

пропозиції та ініціативу); 

2) система участі (давати змогу працівникам брати участь і поділяти 

успіх у діяльності закладів вищої освіти, що є й їхнім успіхом); 

3) навчання (орієнтувати працівників на планування своєї кар’єри і 

фахового зростання); 

4) відданість (дати можливість працівникам бачити переваги роботи 

саме в цьому закладі вищої освіти); 

5) корпоративна культура (створити у закладі вищої освіти атмосферу, 

за якої працівники структурних підрозділів одержуватимуть задоволення від 

праці); 
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6) винагорода (надавати справедливу оплату відповідно до «цінності» 

посади та індивідуальної діяльності, з метою спонукання працівників до 

досягнення позитивних результатів); 

7) мотивація організацією та управлінням (створювати у закладі вищої 

освіти комфортні умови для ефективної роботи, впроваджувати передові 

форми і методи управління); 

8) визнання (розпізнавати й помічати успіхи в діяльності працівників та 

цінувати їхній внесок) [3]. 

Розглянемо докладніше, в чому полягає кожне з основних завдань 

актуалізації мотивації. 

1. Залучення працівників. У цьому сенсі система мотивації повинна бути 

конкурентоспроможною щодо тієї категорії працівників, які потрібні закладу 

вищої освіти. 

2. Стимулювання. Набравши і утримуючи на роботі потенційно сильних 

співробітників, слід піклуватися про підвищення результативності й 

ефективності їхньої діяльності. 

3. Відповідальність та повноваження. У цьому випадку працівники 

отримують не тільки завдання, а й права приймати самостійні рішення щодо 

їх реалізації. 

4. Контроль. Продумана система мотивації дає можливість закладу 

вищої освіти контролювати й ефективно керувати витратами, забезпечуючи 

при цьому наявність необхідних співробітників. 

5. Збереження співробітників. Коли винагорода не відповідає тому, що 

пропонує заклад вищої освіти, співробітники можуть залишити цей заклад. 

Реальні досягнення працівників у вищих навчальних закладах за рідкими 

винятками стимулюються, як ми зазначали, за допомогою нематеріальних 

засобів, таких як: почесні грамоти, подяки тощо [5]. 

Варто також зазначити, що у загальному випадку система мотивації 

включає моральний та матеріальний види заохочення. Більш вагомими та 

переконливими є саме матеріальні стимули. У такому випадку зацікавленість 
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вищих навчальних закладів полягає в тому, щоб оптимізувати витрати 

грошових коштів на мотивацію працівників, а інтереси працівників, навпаки, 

зводяться до отримання саме матеріальної вигоди. Тому визначення шляхів 

поліпшення мотивації у вищих навчальних закладах, на нашу думку, може 

дати бажаний результат. 

Проведення активної кадрової політики та розробка складових 

цілеспрямованої системи мотивації дасть змогу в кінцевому результаті 

припинити відтік найталановитіших молодих спеціалістів та поліпшити 

якість вітчизняної освіти [4]. 

Отже, вся діяльність буде ефективною, якщо вона правильно 

вмотивована керівником та має приносити реальну користь. Пропонуємо 

найпростішу схему мотиваційного процесу, яка представлена на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1. Мотиваційний процес для працівників закладу вищої освіти 

  

 На жаль, не існує єдиних схем мотивації, які однаково ефективно 

впливали б на різних працівників. Саме тому більшість керівників вищих 

навчальних закладів освіти експериментують з різними системами мотивації, 

намагаючись знайти найбільш відповідні саме для свого навчального 

закладу. 
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 Головною проблемою розроблення схеми мотивації є дуже тривалі 

витрати часу на вивчення рушійних мотивів кожного працівника. Помилкова 

система мотивації може бути і чинником провалу діяльності вищого 

навчального закладу. Тому система мотивації повинна бути 

багатофакторною; мати конкретну спрямованість на групу працівників або на 

окремого працівника; постійно удосконалюватися та доповнюватися. 

Отже, формування позитивної мотивації буде успішним, якщо: 

забезпечується реалізація самої системи мотивації, здійснюється наступність, 

враховується гуманітарна і культурологічна спрямованість, варіативність, 

проблемність, особиста значущість працівників та їхня діяльність, 

самореалізація і самоствердження, здійснюється організаційно-методична 

підтримка працівників. 

Таким чином, система мотивації забезпечує належну професійну 

діяльність, сприяє професійному вдосконаленню персоналу вищих 

навчальних закладів. 

Список використаних джерел: 

1. Морозова М.Е. Актуальність системи мотивації працівників як 

невід’ємної складової кадрової політики вищих навчальних закладів. 

Університет менеджменту освіти. 2015. 115-126 С. 

2. Матвеєва Е.С. Напрямки вдосконалення системи мотивації персоналу. 

Вісник Нижньогородського університету №4, 2010. 137-140 С. 

3. Бондарчук О.І. Соціально-психологічні основи особистісного 

розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній 

діяльності: монографія. К.: Наук. світ, 2013. 318 с. 

4. Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией. Пер. с англ. М., 2014. С. 

7. 

5. Соломанидина Т.О., Соломанидин В.Г. Мотивация трудовой 

деятельности персонала. М., 2014. С. 43–44. 

 

УДК: 351.84:352 (045) 



691 
 

Федчишина А.О. 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

У статті проаналізовано напрямки удосконалення управління розвитком 

громад. Визначено важливість розробки стратегічного плану соціально-

економічного розвитку. Розглянуто поняття «міжмуніципальне 

співробітництво» та необхідність його застосування у сучасних громадах. 

Запропоновано конкретні заходи щодо покращення поточного стану громад. 

Ключові слова: удосконалення управління розвитком громад, стратегічний 

план соціально-економічного розвитку, міжмуніципальне співробітництво, 

стратегія, сталий розвиток 

Становлення та розвиток новостворених територіальних громад 

неможливий без одночасного планування їх майбутнього, що полягає у 

розробці ефективної стратегії розвитку, яка у свою чергу, базується на 

принципах рівного доступу до широкого спектру послуг, високій якості 

життя, створенні комфортних умов для проживання усіх громадян. Саме 

тому актуальним питанням для кожної громади є необхідність удосконалення 

механізму стратегічного планування розвитку соціально-економічної 

діяльності. Така активізація процесів формування ефективного менеджменту 

пов’язана насамперед з швидкими темпами розвитку сучасного 

глобалізованого світу, який вимагає застосування чітких інструментів 

регулювання економічною та соціальною складовою, яка безпосередньо 

впливає на конкурентоспроможність територій. 

Особливості управління соціально-економічним розвитком громад 

вивчали вітчизняні науковці: Берданова О. В., Вакуленко В. М., Гринчук      

Н. М., Колтун В. С., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф. Питання розвитку 

територіальних громад досліджували в своїх наукових трудах І. О. Кресіна, 

В.І. Шарий та багато інших наукових діячів. Стратегія розвитку 
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територіальних громад, планування, фінансування та вирішення актуальних 

питань пов’язаних з децентралізацією влади та місцевого самоврядування 

освітлюються в працях Г. Васильченко, І. Парасюк, Н. Єременко, Я. Казюк та 

іншими науковцями. 

Сучасні реалії зростання ролі стратегічного управління в забезпеченні 

успішності діяльності органів місцевого самоврядування зумовлюються 

наступними факторами:  

- реформи або динамічні зміни, що відбуваються сьогодні практично в 

усіх сферах соціально-економічного та політичного життя в Україні. До них 

відносять насамперед зміни зовнішнього оточення громади, тобто зміни, що 

«насуваються» ззовні і впливають на середовище, в якому безпосередньо 

відбувається життєдіяльність та розвиток ОТГ. В умовах сьогодення однією з 

передумов успішного управління на місцевому рівні є безперервний 

моніторинг таких змін, і адекватна оцінка сильних та слабких сторін, що 

дозволить визначити можливості розвитку та загрози, що можуть виникнути 

у процесі реалізації цілей;  

- удосконалення управління розвитком територій, що включає 

виконання вимог щодо підвищення результативності та ефективності 

управління в ОТГ, що висуваються виборцями на місцевому рівні. 

Фактичний стан розвитку громад в різних областях України вимагає 

переорієнтації на нові моделі управління, що зумовлює необхідність 

залучення світового досвіду, висококваліфікованих експертів з розробки 

проектів та програм досягнення стратегічних цілей;  

- надання самостійності ОТГ висуває потреби у створенні 

методологічного підґрунтя для самостійного ухвалення рішень щодо 

стратегічного вибору шляхів розвитку місцевих суб’єктів суспільного 

управління в умовах децентралізації;  

- потреба інноваційних формах та технологіях за умов відкритості, 

прозорості, підзвітності та підконтрольності влади громадськості [5]. 
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Раціональне поєднання економічної, соціальної та екологічної складових 

забезпечує сталий розвиток ОТГ (рис.1). Таким чином, стратегічне 

управління громадою базується на одночасному розвитку цих трьох 

складових, які відповідають за підвищення рівня життя сільського населення, 

створенні безпечного середовища проживання. Екологічна складова включає 

в себе виконання завдань, пов’язаних з забезпеченням благоустрою 

територій, житлово-комунальних послуг, доступність чистих продуктів 

харчування, раціональне поводження з побутовими відходами. 

Характеризуючи економічну складову, варто зауважити, що її 

визначають створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, 

розвитку інвестиційно-інноваційного середовища, залучення 

висококваліфікованих фахівців, створення нових робочих місць тощо [4]. 

               Рисунок 1 – Основні складові сталого розвитку громади 

Під складовою «соціальна сталість» розуміємо забезпечення безпечних 

умов проживання, доступність медичних послуг та освіти для всіх мешканців 

громади; підтримання правопорядку, збереження духу згуртованості, 

виховання патріотизму, збереження традицій тощо. 

Усі ці складові сталого розвитку забезпечують ефективний процес 

управління стратегічним розвитком громади, а тому є не відокремленими 

одна від одної, а взаємодоповнюваними. Такий інтегрований підхід зміцнює 
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економічне зростання, а також забезпечує жителів загальнодоступними 

потребами при одночасному збереженні навколишнього середовища для 

майбутніх поколінь.  

Тобто, ми вже з’ясували, що ключовим елементом у процесі управління 

соціально-економічним розвитком громади на майбутнє є розробка стратегії. 

Типовий процес розробки стратегії зображений на рис.2. Аналізуючи даний 

рисунок, можемо впевнено сказати, що удосконалити процес управління ОТГ 

можливо лише при правильному стратегічному підході, який передбачає 

п’ять основних етапів і дає можливість налагодити процес управління 

розвитком територій. 

 

Рисунок 2 – Універсальний алгоритм розробки стратегії 

У ході затвердження стратегії аналізується поточний стан розвитку 

громади, зазначаються основні проблеми та плануються способи, терміни їх 

вирішення. Важливим етапом є економічний аналіз, який дозволяє 

об’єктивно визначити витратну та дохідну частини бюджету, що дозволяє 

зробити висновки про доцільність витрачання коштів на різні заходи, а також 

зосередити увагу на тих статтях бюджету, що приносять найбільше доходів, 

та розвивати їх. 

Так, наприклад, порівнявши аналіз громади за кілька років, ми можемо 

внести рекомендації щодо наступних аспектів. Першим з них є формування 

раціональної організаційно-економічної структури, яка сприятиме розвитку 

замкнутого процесу відтворення та забезпечення управління громадою на 

всіх її стадіях розвитку. Саме за таких умов буде можливо здійснити 
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ефективний та необхідний цикл «наука – виробництво – збут – фінанси». 

Аналіз витрат на утримання управлінського апарату може свідчити, чи 

доцільно утримувати такий великий штат працівників, чи можливо їх 

кількість необхідно зменшити, таким чином зменшивши витрати на цю 

статтю бюджету. 

У зв'язку з цим, визначено, що основними завданнями формування 

раціональної організаційно-економічної структури ОТГ можуть бути: 

організаційно-економічне обґрунтування включення до складу об'єднання 

територіальних громад науково-технічних, збутових, фінансово-кредитних та 

зовнішньоторговельних підрозділів; удосконалення та формування 

ефективної структури виробництва з погляду профілю, спеціалізації, 

розмірів, кількості підприємств ОТГ; ефективний розподіл відповідальності 

між виробничими ланками та виробництвом; створення організаційно-

економічних передумов ефективної взаємодії між суб'єктами ОТГ [1, с.83]. 

Наступним напрямом розвитку громади може бути удосконалення 

процедур залучення інвестицій та популяризація інвестиційних можливостей. 

Досягнення завдання передбачається шляхом: визначення пріоритетних для 

громади видів економічної діяльності для залучення інвестицій; визначення 

переліку владних послуг та заохочень для інвесторів та обсяг їх надання 

відповідно до пріоритетності перспективної інвестиції;детальний опис 

процедур та умов продажу та/або оренди ділянок і майна; розробка типових 

зразків регуляторних актів та правовстановлюючих документів. 

Третім пріоритетним напрямом є покращення бізнес-клімату громади. 

Це заохочення до підприємницької діяльності, організація та проведення 

бізнес-тренінгів, семінарів, навчальних програм тощо. До цього можна 

віднести також розроблення схеми планування громади, і встановлення 

механізмів ІТ-комунікацій між владою, бізнес-одиницями та громадою.  

Актуальним напрямком для кожної новоствореної та функціонуючої 

ОТГ є розвиток комунальних підприємств громади. Передусім, очікується, 

що комунальні підприємства зможуть покращити надання послуг для 
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мешканців сільських територій у сфері:  транспортних перевезень; 

водопостачання та водовідведення;  теплопостачання; управління твердими 

побутовими відходами; благоустрою. Досягнення завдання передбачається 

шляхом проведення таких заходів та проектів, як:  оцінка спроможності 

діючих комунальних підприємств надавати послуги на всій території 

громади; на основі висновків щодо спроможності – створення нових 

комунальних підприємств, або реорганізація діючих; матеріально-технічне 

забезпечення комунальних підприємств для належного виконання функцій 

[2]. 

Інноваційною формою удосконалення управління соціально-

економічним розвитком у сучасних реаліях є міжмуніципальне 

співробітництво. Під даним терміном розуміють самостійну діяльність 

населення й органів місцевого самоврядування з вирішення спільних питань 

місцевого значення. Генеральна мета такого співробітництва – підвищення 

якості життя населення на території угрупування сіл, селищ чи міст. 

Основним поняття у цьому контексті є якість життя людини, у що входить 

безпека, здоров’я, рівень добробуту, можливість здобути освіту та знайти 

роботу, задоволення культурних потреб, стан довкілля тощо. 

Незважаючи на те, що кожна громада здатна самостійно забезпечити 

спектр загальнодоступних послуг для громадян, ефективність певних послуг 

є значно вищою, коли вона базується на умовах співробітництва. Основні 

форми міжмуніципальної співпраці зображені на рисунку 3 [3].  

Позитивний досвід окремих громад в Україні, які успішно реалізували 

конкретні проекти розвитку за рахунок залучених або власних ресурсів, 

доводять, що передумовами сталого розвитку на місцевому рівні є, перш за 

все, зацікавленість сільських, селищних, міських голів і депутатів місцевих 

рад, а також активістів громад у нововведеннях; згуртована ініціативна 

громада; ефективне використання наявних економічних ресурсів на засадах 

проектного управління, вироблення власної стратегії розвитку; впровадження 

інновацій. 
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Рисунок 3 – Основні форми міжмуніципального співробітництва  

Таким чином, управління розвитком громади у сучасних умовах 

неможливе без ефективного стратегічного планування, яке базується на 

поєднанні соціальної, економічної та екологічної складових. Для 

вдосконалення процесу управління соціально-економічним розвитком ОТГ 

ми пропонуємо створити раціональну організаційно-економічну структуру 

управління, удосконалити процес управління витратною та дохідною 

частинами бюджету, створити сприятливі умови для інвестиційно-

інноваційного розвитку та бізнесу, а також впроваджувати таку форму 

співпраці, як міжмуніципальне співробітництво, яка дозволить  вирішити 

ключові питання, які у громади не вдалось вирішити самостійно.  
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КЕРІВНИЦТВО ТА ЛІДЕРСТВО В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті розглядається співвідношення керівництва та лідерства в 

управлінській діяльності. Доводиться, що лідерство виражається через 

діяльність  керівника і підлеглих. Показується, що лідерство в управлінні має 

низку особливостей і є історично обумовленим конструктом управлінських 

взаємодій у цій сфері соціальних відносин. 

Ключові слова: лідерство, керівництво, лідерські здібності керівника, 

управління. 

У наш час старі принципи управління втрачають ефективність. Питання 

про лідерство виникає не випадково, оскільки ефективне лідерство є одним з 

управлінських компонентів, який сприяє оптимізації процесу управління. 

Лідерство – це здатність впливати на індивідуумів та групи людей, щоб 

спонукати їх працювати для досягнення цілей. Існує багато засобів, за 

допомогою яких можна справляти вплив на інших і вести людей за собою. 

Проте ефективне лідерство та ефективне управління – не одне й те саме. 

Керівник, який хоче працювати більш ефективно, отримати все, що можливо 
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від підлеглих, не може дозволити собі використовувати якийсь один стиль 

керівництва протягом всієї своєї кар'єри. Швидше керівник має навчитися 

користуватися всіма стилями, методами й типами впливу, що найбільш 

прийнятні для конкретної ситуації.  

На відміну від здібності до керування, лідерство - це уміння знайти 

ресурси за умов дефіциту. Так, якщо взяти за приклад керівника державного 

органу, то за посадою він є менеджером. Посада відкриває йому дорогу до 

лідерства. Процес впливу на людей з позиції очолюваної посади є 

формальним лідерством. Проте лідерству властива неформальна основа. 

Можна бути керівником, при цьому не бути лідером. Процес впливу через 

здібності та уміння чи інші ресурси, що необхідні людям, отримав назву 

неформального лідерства. Неформальний характер лідерської позиції 

значною мірою обумовлений використанням особистісної основи влади та 

джерел, які її живлять. Ідеальним для лідерства вважається використання 

ефективного поєднання обох основ влади. 

Лідерству значною мірою властива неформальна основа. "Управління, - 

пише Р.Л.Кричевський, - є соціальний за своєю суттю феномен, а лідерство - 

психологічний" [4]. Дж.Террі визначає лідерство як вплив на групи людей, 

який спонукає їх до досягнення спільної мети. Р.Танненбаум, І.Вешлер і 

Ф.Масарик визначають лідерство як міжособистісну взаємодію, що 

проявляється в певній ситуації за допомогою комунікаційного процесу і 

спрямована на досягнення специфічної мети. 

Г.Кунц и С.О'Доннел (1981) вважають, що лідерство пов'язано з впливом 

на людей, який переслідує досягнення спільної мети [1]. Дослідники довели 

експериментально, що формальне управління дає змогу використовувати 

потенціал співробітників на 60%, водночас, керівник-лідер може досягти 

повного використання здібностей підлеглих. 

Концепція лідерства як системи управління ще не пропрацьована такою 

самою мірою, як концепція менеджменту. Є загальне розуміння того, що 

лідерство як система управління має стимулювати інноваційну поведінку 
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співробітників, забезпечуючи постійне генерування й використання нового 

знання на усіх рівнях організації. Можна виділити дві риси нової системи 

управління: 

1. Забезпечення інноваційної поведінки співробітників 

компанії. 

2. Забезпечення відтворення лідерів на всіх рівнях організації [3]. 

Лідерство передбачає самостійність, незалежність, новизну. Регулярний 

менеджмент - керованість як передбачуваність теперішнього і майбутнього, 

навіть більше - його детермінованість. Менеджмент може бути безособовим, 

лідерство - завжди особистісне. Лідер не може сховатися за процедуру, 

норму, правило. Він зобов'язаний демонструвати інноваційну поведінку. 

У дослідженні лідерства біхевіористи використали три основних підходи 

до визначення значимих чинників ефективного лідерства - "теорія 

особистісних якостей", "поведінковий підхід" та "ситуаційний підхід" [5]. У 

межах теорії особистісних якостей розроблена концепція трансформаційного 

і харизматичного лідерства. Трансформаційне лідерство - це процес 

досягнення значних змін в установках та уявленнях членів організації і 

формування прихильності значним змінам у цілях і стратегії організації. 

За харизматичного лідерства у центрі уваги перебуває окремий лідер. 

Харизматичне лідерство будується на енергетиці, привабливості, вмінні 

надихати, вести за собою. Хоча більшість дослідників погоджуються з тим, 

що харизма - це особливий дар і йому не можна навчитися, існують деякі 

аспекти харизматичного лідерства. Це використання особистої влади, 

відданість спільній справі, чітке бачення майбутнього, здатність ризикувати і 

ефективно діяти в ситуації невизначеності. 

Тому пізніше дослідників цікавило питання про поведінку лідерів в 

організації: які ролі вони відіграють, як керують та взаємодіють із людьми. 

Так, поведінковий підхід спрямований на аналіз лідерства в контексті 

реалізованої лідером поведінки та виділення універсальних поведінкових 

особливостей, які забезпечують йому успіх. Пріоритет у розробці 
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поведінкового підходу належить К.Левіну [6]. Він виділив три стилі 

поведінки лідера: авторитарний (лідер діє владно, директивно, жорстко 

розподіляючи ролі між членами групи); демократичний (лідер прагне 

керувати групою разом з підлеглими, даючи їм достатню свободу дій); 

потуральний (лідер практично відсторонюється від 62 активного керування 

групою, надає членам групи повну свободу дій) [6]. 

Сучасні концепції лідерства виділяють розвиток особистості керівника-

лідера та його лідерського потенціалу. Поширення отримала концепція 

емоційного лідерства Д.Гоулмана, згідно з якою саме високий рівень 

розвитку емоційного інтелекту вирізняє лідерів від інших людей, чия 

діяльність потребує розвинених когнітивних здібностей у поєднанні з 

організаторськими здібностями. Під емоційним інтелектом розуміють 

інтегральну особистісну структуру, яка включає чотири складові [2]: 

самосвідомість (здатність до рефлексії та адекватної оцінки характеру 

власних емоцій); самоконтроль (управління своїми почуттями і емоціями); 

соціальну чутливість (здатність до співчуття та емпатії); управлінські 

навички (здатність спрямувати людей у потрібному напрямку). 

Лідерство й управління у вітчизняній соціальній психології 

протиставляються. Так, Г.М.Андрєєва вказує на принципові відмінності між 

ними: "Лідерство є суто психологічною характеристикою поведінки певних 

членів групи, управління більшою мірою є соціальною характеристикою 

відносин у групі, передусім з точки зору розподілу ролей керування і 

підкорення" [1]. 

У західній традиції одні автори розводять поняття "лідерство" і 

"управління", інші, навпаки, їх об'єднують. Так, Херсі і Бланшар бачать 

різницю між цими явищами в тому, що в одному випадку наголос робиться 

на вплив (лідерство), а в іншому - на досягнення організаційних цілей 

(управління). Бенніс і Нанус вважають, що керівництво пов'язано з рутинною 

працею, а лідерство з новаторством. За Фідлером, лідер - це "індивід у групі, 

перед яким поставлене завдання керувати та координувати групову 
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діяльність, чи той, хто за відсутності призначеного лідера несе основну 

відповідальність за виконання її роботи" [3]. У цьому визначенні лідер і 

керівник майже синоніми. 

Лідер у державному управлінні - це стратег, людина з ідеями. У 

державному управлінні стратегічні зміни частіше пропонуються саме 

адміністрацією. Тобто лідерство - це здатність впливати та індивідуумів та 

групи людей, щоб спонукати їх працювати на досягнення цілей. Людський 

фактор у державному управлінні відіграє провідну роль. Тому керівник 

державного органу має володіти не лише адміністративними, але й 

лідерськими якостями, вміти знаходити підхід до своїх підлеглих. У третьому 

тисячолітті як бізнес, так і державне управління переживає кризу лідерства. В 

умовах глобалізації потрібні нові підходи, які містять не лише стратегії, що 

забезпечують ефективність діяльності державного управління, але й 

стратегії, що дають змогу розвивати творчі, парадоксальні та ризиковані 

підходи до діяльності державних органів як новий ресурс для її розвитку. 

Отже, основний акцент в управлінні має припадати на соціально-

психологічні, економічні методи та на демократичний стиль управління, що 

мають стати перспективними напрямами дослідження в державному 

управлінні. 
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

  Вінницький торговельно-економічний інститут ВТЕІ 

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ НА СУЧАНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті проаналізовано теоретичні підходи до визначення поняття 

“кадровий потенціал”. Запропоновано методи формування кадрового 

потенціалу підприємства, які передбачають сукупність певних етапів робіт, 

спрямованих на вдосконалення, розвиток та покращення результативності 

роботи персоналу. Розкрито необхідність та практичну значущість 

використання традиційних та нетрадиційних методів в процесі набору 

персоналу на підприємстві. Визначено порядок використання традиційних 

методик при підборі персоналу на вакантні посади з урахуванням особистих 

та професійно важливих якостей фахівців. 
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Ключові слова: персонал,  набір, ефективність, підбір, традиційні методи 

підбору, нетрадиційні методи підбору. 

Незважаючи на сучасний розвиток підприємств, ефективність їх 

діяльності залежить перш за все від роботи персоналу. Саме людина й надалі 

залишається основним та незмінним фактором будь-якого виробництва. 

Маючи в наявності всі фінансові, матеріально та інформаційні ресурси, 

підприємство не зможе досягти успіху без умінь та досвіду 

висококваліфікованих кадрів, тому формування кадрового потенціалу набуває 

особливого значення, що вимагає від підприємств наявності ефективних 

трудових ресурсів. 

Окремі питання формування та розвитку кадрового потенціалу 

висвітлені в працях таких вчених, як Л. Балабанова, Р. Драфт, С. Іванова. А. 

Беліченко, Г. Назарова,   Н. Гавкалова, В. Воронкова,  Н. Маркова, Г.. 

Напрацювання цих та багатьох інших науковців стали вагомим внеском та 

основою подальшого дослідження кадрового потенціалу. 

Водночас сьогодні в економічній літературі відсутній єдиний підхід до 

трактування “кадровий потенціал”. Крім цього, недостатньо уваги 

приділяється дослідженню сучасного механізму формування кадрового 

потенціалу підприємства. 

Метою дослідження є узагальнення основних методів відбору персоналу 

в сучасних організаціях, а також аналіз інноваційних підходів до формування 

кадрового складу компанії. Найважливішим елементом продуктивних сил та 

головним джерелом розвитку будь-якого підприємства є люди, їх 

майстерність та мотивація до праці. Завдання підбору персоналу стоїть перед 

будь-яким підприємством. Професійний підбір персоналу забезпечить не 

лише режим нормального функціонування підприємства, а й закладе 

фундамент майбутнього успіху. 

У діяльності будь-якого сучасного підприємства дефіцит і надлишок 

працівників негативно впливає на їх робочий процес. Тому необхідність 

раціонального підбору кадрів існує в будь-якій організації. Це найперша 
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задача управління персоналом, в процесі вирішення якої закладаються 

основи кадрового потенціалу організації.  Робота по формуванню трудового 

колективу складається з наступних етапів. 

Для того, щоб стати штатним працівником організації, кандидату 

потрібно пройти  процедури набору та підбору. Початковим етапом реалізації 

кадрової політики будь-якого підприємства є створення діючої системи 

підбору. Для цього використовують традиційні та нетрадиційні методи 

підбору персоналу. Деколи буває важко відійти від традиційних методів,  

адже вони дають загальну картину про кандидата, його попередній досвід та 

погляди на роботу. Завдяки цьому, традиційні способи підбору завжди 

матимуть попит. 

Традиційні методи підбору персоналу дають роботодавцю змогу 

отримати якомога більше інформації про кандидата на посаду, а також 

розкривають основні риси характеру кандидата. завдяки цьому роботодавець 

ще до прийняття кандидата на посаду може оцінити, чи придатна людина для 

роботи в компанії, чи не придатна. Частіше за все аналіз результатів 

проводить психолог, бо як правило, у штаті великих компаній є власний 

психолог, який приймає участь у підборі кандидатів на посаду, адже лише 

після проведення повного професійного аналізу можна розкрити позитивні та 

негативні риси характеру кандидата. 

Виділяють п'ять основних методів підбору персоналу. Процедура 

підбору залежить від «вартості» співробітника на ринку праці. Наприклад, 

працівника з низької кваліфікацією найти досить легко: його обов'язки 

можуть виконувати штатні співробітники (як підробіток) [2]. Якщо ж в 

організації є недостача висококваліфікованих фахівців, то при прийомі на 

роботу варто проводити багаторазові випробування для отримання повної 

оцінки кандидатів. 

Резюме – документ, у якому кандидат надає короткі відомості про 

навчання, трудову діяльність, свої професійні досягнення та успіхи в 
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хронологічній послідовності. Основною вимогою до резюме є вичерпність 

фактів про кандидата та лаконічність і послідовність викладу. 

Важливою відміткою є те, що резюме подається до зустрічі з 

роботодавцем, тож необхідно лише в кількох словах зацікавити роботодавця у 

своїй кандидатурі. Для цього необхідно вміти правильно складати резюме. 

варто зазначити також і те, що резюме не має загальних правил написання, 

тому до кожної посади можуть бути різні види резюме. Зазвичай організації 

розміщують зразки резюме з потрібним переліком запитань на своїх  сайтах. 

Проте, навіть зразок необхідно доповнити чимось своїм, щоб зацікавити 

роботодавця та виділити своє резюме з купи інших. Існує декілька видів 

резюме, які можуть показати кандидата, як з позитивної, так і з негативної 

сторони. 

Анкетування. Частіше за все використовується просте анкетування, яке 

складається зі звичайних питань: ім’я прізвище, вік, адреса, освіта, інтереси 

тощо. окрім стандартних анкет, використовуються також й інші, які 

складаються з варіантів відповідей. 

Такі анкети використовуються для виявлення рівня ефективності 

претендента. більше того, до анкети можуть включатися й питання про 

життєві ситуації. це робиться для того, аби подивитися на реакцію 

претендента на ситуацію. 

Тестування. Цей метод відбору персоналу набув популярності 

нещодавно, здебільшого завдяки західному впливу. Даний метод дає змогу 

найбільш точно визначити достовірну інформацію про професійні якості 

претендента та його здібності виконувати конкретну роботу. Проте на даний 

момент тестування використовується,як допоміжний метод. Також варто 

відзначити, що для аналізу тестування необхідний погляд професійного 

психолога. 

Співбесіда. Найбільш поширений метод підбору кандидатів. За короткий 

проміжок часу, роботодавець може скласти повну картину про кандидата на 

посаду. Найчастіше, співбесіда проходить у формі бесіди (питання — 
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відповідь). Менеджер по персоналу чи сам роботодавець задають кандидату 

питання, які стосуються особистих якостей, професіоналізму, хобі. 

Присутність психолога дасть змогу зробити висновки не лише на базі 

відповідей, але і виходячи з поведінки, інтонації, жестів та міміки кандидата. 

Центри оцінки. Даний метод використовується досить рідко. Цей метод 

являє собою тренінг-гру, у якій кандидат знаходиться в ситуації, максимально 

наближеній до робочої обстановки. і в ході гри кандидата просять висловити 

свою думку стосовно даної ситуації. Він використовується, щоб побачити чи 

зможе людина виступати на публіці та сміливо висловлювати свою думку. 

Багатоступінчастий підбір дає можливість:   

- виявити причини звільнення з попереднього місця роботи; 

- виявити у кандидата шкідливі звички, якщо колектив ставиться до 

цього категорично; 

- визначити чи збігаються інтереси роботодавця та кандидата. 

  Щоб була змога сформулювати підходяще ставлення та найти правильний 

підхід, щоб в подальшому уникати неприємних інцидентів, які можуть 

призвести до повторного підбору персоналу. 

При організації процесу підбору персоналу необхідно враховувати вплив 

цілого комплексу чинників: законодавчих обмежень і можливостей, 

специфіки підприємства, ринку робочої сили, безпосереднього оточення, 

місця розташування підприємства і т.д. Чим вища посада, на яку претендують 

кандидати, тим складніше і триваліше процес підбору. 

Якщо в результаті підбору вдалося виявити відповідного кандидата на 

вакансію, то такий кандидат може отримати пропозицію від компанії. 

Зазвичай така пропозиція робиться в усній формі, і кандидат приймає її, 

підприємство відправляє йому офіційну пропозицію в письмовій формі. 

Наступним етапом виступає офіційне введення в посаду. Під введенням 

в посаду розуміється весь процес прийняття працівника в перший день на 

новому місці, ознайомленням з місцем роботи, знайомство з колективом та 
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правилами внутрішнього розпорядку підприємства і , найголовніше, 

ознайомлення з його обов'язками. 

 Останнім етапом процесу набору персоналу є складання бази даних по 

кандидатах на вакантні посади. Проте під час підбору персоналу виникають 

певні складності. Однією з основних проблем пошуку нових співробітників є 

непрофесійність особи, яка проводить підбір. Цим повинні займатися 

досвідченні фахівці, які володіють практичними навичками проведення 

співбесіди, можуть співвіднести здатності кандидата до вимог вакансії. 

Наступна проблема, з якою роботодавець може зіткнутися при проведенні 

оцінки, - неправильне використання методів підбору, що призводить до 

помилкової оцінки професійних і особистісних якостей кандидата. 

Профільний бізнес-кейс - це приклад робочої ситуації, вирішення якої 

дозволяє з'ясувати і оцінити ключові якості важливі для даної посади, 

компетенції, готовність кандидата вирішувати типові та нестандартні 

завдання. Результати, отримані за допомогою одного методу, потрібно 

доповнювати даними, отриманими за допомогою інших методів, тільки тоді 

можна розраховувати на те, що відібрані співробітники будуть максимально 

відповідати встановленим критеріям підбору та добору кадрів. 

Дослідження показало, що нині все більш і більш актуальними стають 

нетрадиційні методи відбору персоналу. Проте вони мають свої недоліки: 

нетрадиційні методи відбору персоналу не дають можливості розкрити 

професійні надбання кандидата і через це не можуть використовуватися 

самостійно.  У запропонованій системі набору і підбору кандидатів на 

вакантні місця необхідно дотримуватися принципів, які не тільки дозволять 

вибрати кращих кандидатів на заповнення наявних вакансій, але і будуть 

сприяти їх більш легкому входженню в діяльність підприємства і швидкого 

виходу на рівень робочих показників, що відповідають встановленим 

вимогам. Підводячи підсумки аналізу різних методів підбору персоналу, слід 

зазначити, що неможливо виділити загальноприйняту класифікацію 

ефективних і неефективних методів. Використання певного методу може дати 
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одній організації позитивний результат, а іншій негативний. Тому, важливо 

комбінувати методи підбору, для досягнення бажаного результату. 
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ЕКОНОМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ ПІДПРИЄМСТВА 
 

У статті розглядаються концепції управління соціально-економічними 

системами. Крім цього в статті розкриваються і систематизуються 

передумови виникнення, розвитку, приходу до неспроможності і зміни 

концепцій. 

Ключові слова: соціально-економічна система, маркетинг, концепції 

маркетингу, сучасна маркетингова концепція, управління,ринково-

орієнтована концепція. 

З виникненням ринкових перетворень стало актуальним 

використовувати поняття соціально-економічної системи. Як відомо, під 

системою розуміють сукупність взаємодіючих елементів, які мають єдине 

ціле і утворюють нову властивість. У системи є властивості, ознаки та 

характеризують системні якості. Системи можна класифікувати за різними 

підставами. Так ось, наприклад класифікацію систем можна представити у 

вигляді малюнка 1. 

Система – сукупність елементів, що взаємодіють та складають цілісне 

утворення.[1] 

Підприємство, представляючи собою організаційно цілісну  

сукупність взаємодіючих структур, з'єднаних для досягнення визначених 

цілей, може розглядатися як система. 

Економічною системою підприємство є тому, що в результаті 

використання ресурсів і реалізації товарів забезпечується безперервність 

відтворення суспільного продукту. Соціальною системою воно є тому, що 

створюється людьми для задоволення конкретних потреб суспільства і 

управляється ними відповідно до їх особистісних особливостей.[1] 
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Основними властивостями соціально-економічних систем прийнято 

вважати цілісність, ієрархічність і інтегративність. Цілісність в тому, що при 

зміні одного компонента системи відбувається вплив на інші її компоненти і 

все це призводить до зміни всієї системи в цілому. Ієрархічність має на увазі 

те, що кожна система може бути розглянута як елемент більш високого 

порядку. Интегративность передбачає, що система в цілому має властивості, 

які відсутні у неї елементів.[3]  

Як відомо, управління це процес планування, організації, мотивації і 

контролю, необхідний для формулювання і досягнення цілей організації. 

Система управління - це цілеспрямований вплив на об'єкт управління з 

метою його перекладу в стан, відповідне поставленим цілям, або підтримки в 

даному стані. 

Для успішного функціонування організацій необхідно проводити 

стратегічне планування, як складового процесу управління. Планування 

можна проводити як на короткострокову перспективу, так і на 

довгострокову.  

Етапи стратегічного управління підприємством можна представить у 

вигляді рисунка 3 [2]. 
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Рисунок 3 - Етапи стратегічного управління підприємством. 

Процес стратегічного управління підприємством є динамічним 

процесом. Він розглядає ринковий механізм, описує сувору послідовність 

всіх етапів управління. На основі системного підходу і теорії класифікації 

існує концептуальна схема підприємства. У цьому випадку підприємство 

розглядається, як складна соціально-економічна система, що складається з 

підсистем. І це дозволяє скоротити витрати на розробку стратегічного плану і 

підвищити ефективність прийняття рішень. 

У стратегічному управлінні велике місце відводиться діагностичного 

аналізу. Його можна проводити з глобальних проблем. Елементами такого 

аналізу можуть бути: SWOT-аналіз, STEP-аналіз, аналіз 

соціальноекономічного становища, ранжування проблем управління, 

формування критеріїв управління, оцінка конкурентних переваг і розробка 

ідей розвитку. Зазвичай до показників соціально-економічного розвитку 

відносять: систем управління, технічне розвитку, виробництво, персонал, 

маркетинг, економіку і фінанси. Необхідно проводити класифікацію цілей і 

критеріїв управління підприємством. Для кожної мети необхідно прописати 

відповідні критерії управління. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 4 - Соціально-економічна система підприємства. 

У сучасній науковій літературі поширене таке визначення соціально-

економічної системи - це сукупність ресурсів і економічних суб'єктів, що 

утворюють єдине ціле (соціально-економічну структуру), взаємопов'язаних і 

Управління 

виробництвом 

Управління 

персоналом 

Система 

управління 

Організація 

Управління 

економікою 

Управління 

маркетингом 
Управління технічним 

розвитком 



713 
 

взаємодіючих між собою в сфері виробництва, розподілу, обміну та 

споживання товарів і послуг, затребуваних у зовнішньому середовищі [ 1]2 

Щоб отримати найбільш повне уявлення про ті властивості, якими 

повинна володіти сучасна соціально-економічна система, необхідно 

простежити еволюцію основних аспектів її діяльності. До їх числа, на  мій 

погляд, слід віднести наступні: головна мета функціонування, ставлення до 

ринку (концепція маркетингу), ставлення доякості, пріоритети управління 

виробництвом. 

Основна мета підприємства повинна полягати в задоволенні потреб 

суспільства в продукції, що представляє для нього цінність, і в створенні 

робочих місць для окремих членів суспільства. У свою чергу другого не 

можна досягти, якщо остаточний результат від досягнення першої цілі буде 

негативним. Орієнтація на залучення і утримання клієнтів. Конкуренція йде 

на другий план, головним фактором успіху компанії стає вміння знаходити 

своїх клієнтів, виявляти їх потреби і використовувати ці знання для 

вдосконалення організаційних процесів і розробки нових товарів і послуг.  

Тому важливе значення має приділятися створенню цінності для 

споживача. Індивідуальні комунікації з клієнтами. З метою пропозиції 

максимальної цінності кожного споживача необхідно отримати інформацію 

про його індивідуальні особливості. Тому партнерство з клієнтами стало для 

багатьох організацій основою успішного розвитку.  

Ефективні комунікації досягаються за рахунок особистісного 

інтерактивного спілкування між споживачем і компанією. Відхід від 

функціонально орієнтованого управління. Необхідність постійного взаємодій 

з клієнтами вимагає, з одного боку, скорочення рівнів управління і передачі 

відповідальності на нижчі рівні ієрархії, з іншого посилення ролі групової 

роботи співробітників. Здійснити це в рамках вузькоспеціалізованого 

функціонального підходу неможливо.  

У період насичення ринку споживчі властивості товару починають грати 

меншу роль. Все частіше покупка товару в свідомості споживача зв'язок з 



714 
 

можливістю бути зарахованим до визначеної соціальної ступені, і тому його 

увагу все більше направлено на сукупність атрибутів і додаткових послуг, які 

роблять придбання продукт більш привабливим [7, с. 20]. Розуміння 

виробниками важливості емоційної прив'язаності і нематеріальних цінностей 

призвело до розвитку дворівневої концепції товару, згідно з якою «ядром» 

продукту є товар в реальному виконанні з його експлуатаційно-технічними і 

функціональними характеристиками. Другим рівнем продукту служить 

бренд, який представляє собою систему ідей і символів, що допомагає 

споживачамсприймати компанію як носія певної ідеології.  

Слідуючи по шляху створення найбільшої доданої цінності для 

споживача, виробники стали закладати в товар конкретний зміст: свої наміри, 

унікальний досвід, своє уявлення про клієнта, з тим, щоб передати йому крім 

конкретного продукту певну культурну складову, що сприяє розбудові 

довірчих взаємин між виробником і споживачем , підвищення лояльності і 

споживчої аудиторії, збільшення ступеня довіри торгову марку [7, с. 20 - 21]. 

Протягом XX-го століття економічні відносини пройшли шлях від 

ринкового панування виробників до всевладдя споживачів, від масового 

виробництва до індивідуальних відносин, від матеріальних предметів до 

духовних цінностей [4].  

Інтеграційні тенденції в світовій економіці та інформатизація 

суспільства, що стали останнім часом найбільш обговорюваними темами 

поміж закордонних і вітчизняних науковців, спровокували не тільки появу 

нових інтеграційних потреб, їх уніфікацію та універсалізацію, зробили 

споживача більш поінформованим і вибагливим у своєму виборі, але й 

змінили певні принципи споживання, підвищили вибагливість суспільства до 

екологічності, енергозберезберігаючих якостей товарів, безпечності 

споживання тощо. Ці перетворення у споживацькій свідомості вплинули на 

концептуальне переосмислення задач і принципів маркетингу, спровокували 

появу нових підходів до задоволення потреб і запитів сучасного 

споживача.[10] 
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В умовах високо конкурентного і динамічно розвинутого зовнішнього 

середовища концепція маркетингового управління (що розуміється як 

управління на основі маркетингової концепції) на підприємстві привертає 

особливу увагу підприємців. Підприємство, що ставить за мету динамічний 

розвиток і міцні позиції, має усвідомлювати наслідки ринкової орієнтації для 

управління. Все це змушує організації використовувати сучасні та ефективні 

функції менеджменту, серед яких особливе місце займає маркетинг. 

Очевидно, в даний час маркетингові інструменти в практичній діяльності, по 

суті, грають роль самостійних стратегій (наприклад, стратегія низьких цін, 

стратегія унікальної пропозиції та ін.). В основі маркетингу як концепції 

діяльності і як функції управління лежить багатогранний процес 

регулювання ринкової діяльності . 

Посилення конкуренції, провідна роль клієнта, гнучкість і адаптивність, 

орієнтація на якість роботи, підвищення ступеня інновації продукту, 

прискорення виходу продукції, зростання впливу каналів розподілу 

змінюють зміст основних функцій маркетингу. У зв'язку з цим потрібно 

перехід до адекватних форм маркетингової діяльності, основною метою якої 

має бути випереджальна адаптація до вимог ринку. Мистецтво управління 

має відповідати поняттю «управління змінами» [2]. Найбільш досконалою 

формою сучасного управління взаємодією компанії з ринковим середовищем 

стає концепція маркетингово-орієнтованого управління. 

Сучасна маркетингова концепція представлена різноманітними 

концепціями: понятійними концепціями (як філософії бізнесу, як науки, як 

управлінської концепції); концепції маркетингу залежно від стану попиту 

(розвиваючий, протидіючий маркетинг, демаркетинг, ремаркетинг); 

прикладні концепції маркетингу залежно від сфери його використання; 

прикладні концепції комерційного маркетингу (промисловий, торговий, 

банківський); прикладні концепції некомерційного маркетингу 

(передвиборний, релігійний, соціальний маркетинг, макромаркетинг); 

управлінські концепції маркетингу (концепція стратегічного маркетингу, 
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конкурентної раціональності, максімаркетингу, власне маркетингового 

управління)  

Отже, концепція маркетингу – це філософія управління, філософія 

виробництва, яка залежить від рівня розвитку світового господарства. 

Сутність даного поняття за Ф. Котлером [5, с. 11]: «Виробляти те, що 

купується, а не продавати те, що виробляється». Ф. Котлер визначає сутність 

концепції маркетингу за допомогою виразів типу: «Відшукайте потреби і 

задовольните їх», «Любіть клієнта, а не товар», «Робіть те, що можете 

продати замість того, щоб намагатися продати те , що зможете зробити »,« 

Робити все, що в наших силах, щоб максимально відшкодувати кожний 

витрачений клієнтом долар цінностей значимістю, якістю і задоволеністю ».  

Т.О. Примак [8, с. 23] визначає маркетинг як результат багаторічної 

еволюції поглядів менеджерів на цілі, завдання і методи розвитку 

промисловості і торгівлі. Великий вплив на формування концепції 

маркетингу надав науково-технічний прогрес, що забезпечив широке 

розмаїття товарів, високі темпи їх оновлення, ефективне управління 

виробництвом. Існує достатня кількість визначень поняття «концепції 

маркетингу». Отже, розтлумачимо основні із них. 

 В.П. Кутьков [9], визначаючи концепцію маркетингу, зазначає, що це – 

філософія управління, яка сприяє отриманню товаровиробниками прибутку 

за допомогою задоволення потреб споживачів шляхом зосередження уваги на 

довготерміновому і гнучкому визначенні: сфери ділової активності, ринку, 

цільових груп споживачів, головних стратегічних цілей.  

Г.Л. Багієв [6, с. 45] зазначає, що у загальному значенні концепція часто 

розуміється як система поглядів, система основних ідей, загальний задум, 

інтегрована цільова філософія господарювання. Тому концепція передбачає 

науково обґрунтовану ув’язку таких її компонентів, як ідея, стратегія, 

інструментарій та мета. 
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 Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МОТИВАЦІЯ ТА ЇЇ МІСЦЕ В ПРОЦЕСІ АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

У статті досліджено теоретичне обґрунтування процесу мотивації, як 

процесу, який лежить в основі діяльності людини. Особлива увага 

приділяється таким термінам як стимулювання, мотивація та її місце в 

процесі активізації діяльності персоналу організації. Наведені основні 

уявлення про те, що таке мотивація, структуру мотиваційного процесу та 

аспекти трудової діяльності людини. 

Ключові слова: мотивація персоналу, нематеріальна мотивація персоналу, 

ефективна система мотивації, мотиваційний процес, стимулювання. 

Мотивація – це сукупність внутрішніх і зовнішніх активних сил, 

спонукаючих людину до діяльності, старання, наполегливості, даючи їй 

напрямок, орієнтацію на досягнення мети. 

Вивчення мотивації необхідне для вирішення багатьох практичних 

завдань. Знання про мотиваційний процес, потреб людини, стимуляції багато 

років приміняються на практиці. 

Мотивація – один із самих вагомих аспектів керівництва і одночасно 

один із самих заплутаних і неоцінених. Спектор мотивації –  це передовий 

рубіж нової науки, найпоширеніша на сьогодні модель менеджменту в світі. 

Вона забезпечує керівників необхідними інструментами для того, щоб вони, 

в свою чергу, допомагали своїм співробітникам навчатися та розвиватися. 

Для цього потрібен прямий контакт та інтенсивне спілкування з людьми, які 

ідуть  за ними. 

Бажання, які заставляють людину віддавати максимум зусиль, визначити 

не просто. Вони занадто складні. В теорії менеджменту виділяють такі 

основи, необхідні для участі людини в трудовій діяльності: необхідність 



719 
 

працювати, об’єктивні можливості, наявність професійної кваліфікації і 

таланту, наявність мотивації. 

Розглядаючи мотивацію працівника, враховується, що в нього вже є три 

перших умови участі в трудовій діяльності. Задача керівника в тому, щоб 

керувати четвертим фактором, застосовуючи мотивацію до людини, яка 

готова працювати. 

Мотивація персоналу – це ефективна система методів для підвищення 

продуктивності праці. Вона включає в себе сукупність стимулів, які 

визначають поведінку конкретного працівника. Це набір дій зі сторони 

керівника, направлений для покращення трудової діяльності працівника, а 

також способи залучення кваліфікованих і талановитих спеціалістів та їх 

утримання [1, с. 40]. 

Кожен керівник самостійно визначає методи, які активізують колектив 

до активної діяльності з метою задоволення особистих потреб і для 

досягнення загальної мети. 

Для керівника дуже важливо вибрати правильну систему мотивації по 

відношенню до підлеглих, враховуючи індивідуальність. 

Для того щоб зрозуміти, яким чином попередньо впливати на діяльність 

персоналу фірми, які із наявних методів, теорій, концепції  потрібно 

запроваджувати, щоб отримати від працівників активної і ефективної праці, 

стимулювання на досягнення успіхів, працівнику необхідно мати загальне 

уявлення про те, що таке мотивація, визначати її суть, структуру 

мотиваційного процесу і зміст мотивації. 

Те, що заставляє людину віддавати роботі максимум зусиль, визначити 

непросто. 

Різні люди можуть зовсім по-різному реагувати на одні й ті ж вимоги, 

тобто, вплив мотивації на конкретну людину залежить від багатьох факторів і 

індивідууму.  

Типовими проблемами в організаціях, пов’язаних з низькою мотивацією 

персоналу є: 
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- висока плинність кадрів; 

- висока конфліктність; 

- неякісна трудова праця; 

- відсутність умов для самореалізації потенціалів співробітників; 

- низька ефективність впливу керівників на підлеглих; 

- слабка перспектива кар'єрного росту; 

- незадоволеність роботою співробітників; 

Мотивація персоналу - це ефективна система методів для підвищення 

продуктивності праці. 

Існує досить велика кількість різних теорій мотивації, які намагаються 

дати пояснення цьому явищу. Ці теоретичні побудови щодня 

використовуються менеджерами всього світу для практичного спонукання 

підлеглих до активної праці, їх вивчення забезпечує можливість застосування 

мотиваційного підходу в управлінні. Основні теорії мотивації можуть бути 

розділені на дві групи: 

- Теорії змісту мотивації; 

- Теорії процесу мотивації. 

Функція менеджера тут полягає в тому, щоб забезпечити працівникам 

можливість задовольнити їхні потреби за допомогою трудової діяльності на 

фірмі, надати цій діяльності оптимальний рівень активності і направити її на 

досягнення цілей, що стоять перед фірмою [3, с. 198]. 

Мотивація персоналу включає в себе сукупність стимулів, які 

визначають поведінку конкретного індивіда. Отже, це якийсь набір дій з боку 

керівника, спрямований на поліпшення працездатності працівників, а також 

способи залучення кваліфікованих і талановитих фахівців і їх утримання. 

Кожен роботодавець самостійно визначає методи, які спонукають весь 

колектив до активної діяльності з метою задоволення власних потреб і для 

досягнення спільно поставленого завдання. Мотивований співробітник 

отримує задоволення від роботи, до якої прив'язаний душею і тілом, і 

відчуває радість. Насильницьким чином цього досягти не можна. Визнання 
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досягнень і заохочення працівників - непростий процес, що вимагає обліку 

кількості та якості праці, і всі обставини виникнення і розвитку мотивів 

поведінки. Тому для керівника вкрай важливо вибрати правильну систему 

мотивації щодо підлеглих, причому до кожного потрібен особливий підхід. 

Система мотивації персоналу включає комплекс заходів, спрямований 

на внутрішні цінності і потреби підлеглих, що стимулюють не лише до 

роботи в цілому, але і перш за все до ретельності, ініціативності і бажанням 

працювати. 

Для всебічного розкриття поняття мотивації та впливу мотиваційного 

підходу, вироблених в ньому методів для персоналу фірми, необхідно 

охарактеризувати наступні три аспекти цього явища: 

- які аспекти діяльності людини знаходяться в прямій залежності від 

мотиваційного впливу; 

-   яке співвідношення внутрішніх і зовнішніх мотиваційних сил; 

- як мотивація співвідноситься з конкретними результатами діяльності 

людини.  

Вивчення мотивації необхідне для вирішення багатьох практичних 

завдань. Знання про мотиваційний процес, потреб людини, стимулювання 

багато років, широко застосовується на практиці. Більш того, ці питання 

цікавлять менеджерів, яким дуже важливо знати мотиви поведінки людей, 

щоб активно приміняти ці знання в повсякденній роботі для активізації 

діяльності персоналу фірми, для підвищення ефективності праці колективу. 

Розглядаючи питання про те, на які аспекти трудової діяльності людини 

впливає мотивація, можна виділити наступні характеристики діяльності. 

Зусилля. Одну і ту же роботу працівник може виконувати прикладаючи 

різні зусилля. Він може працювати на повну силу, а може і напівсилу. І 

залежить це від ступеня його мотивації при виконанні роботи.  

Старання. Один працівник не думає про якість праці, а другий прагне 

виконати її якісніше, прагне підвищити свою кваліфікацію. 



722 
 

Наполегливість. Проявляється в намаганні продовжувати і розвивати 

почату справу. Є люди, які дуже швидко втрачають інтерес до початої 

справи. Якщо вони мали хороші результати на початку, втрата інтересу і 

наполегливість приведуть до того, що вони будуть працювати гірше, хоча 

мають хороші можливості. 

Добросовісність. При виконанні роботи є дуже важливою умовою 

успішного результату праці. Активна діяльність працівника говорить про те, 

що робота завжди виконується старанно з проявленням ініціативи. 

Керівник повинен добиватись не максимальної активності підлеглих, а 

прагнути довести її до визначеного рівня.  

В менеджменті велике значення приділяється ступеню активності 

персоналу. Ефективність праці не визначається тільки цим рівнем. Із 

визначення мотивації можна виділити два складових елемента: діяльність і 

направленість. Діяльність визначається як сукупність трудових дій, до яких 

був залучений працівник зовнішніми і внутрішніми мотиваційними силами.  

Ступінь активності є характеристика цих дій. Із-за неправильного 

напрямку праці можуть біти конфлікти між особистими потребами людини і 

метою колективу, що створює вагомий бар’єр для зростання ефективності 

праці. Тому дуже важливо менеджерам приймати обидві складові мотивації у 

взаємозв’язку. 

Менеджер повинен використовувати для активізації діяльності 

персоналу методи і стимули, які підходять з точки  зору мотиваційної теорії. 

В цьому суть мотиваційного підходу в управлінні персоналом. Процес 

прийняття різних стимулів для мотивації людей, який в свою чергу активізує 

діяльність, являє собою стимулювання. Найбільш популярним є 

матеріальний стимул. Всі розроблені на практиці конкретні методи по 

активізації діяльності персоналу в основі мають стимулювання людей. 

Одним із мало розроблених аспектів теорії мотивації є питання про 

співвідношення «внутрішніх» і «зовнішніх» мотиваційних сил, які діють на 

працівника. Звичайно, немає чітких кордонів «внутрішньої» і «зовнішньої» 
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мотивації. Один і той же мотив в одній конкретній ситуації був народжений 

внутрішньо, а другий появився від зовнішнього впливу, іноді мотив 

появляється обома шляхами одночасно. В керівництві важливо враховувати 

наявність цих двох типів мотивації. 

Менеджер повинен усвідомлювати, що в його колективі така проблема 

може мати місце і нею не потрібно нехтувати. 

Мотивація, яку ми розглядаємо як процес, теоретично може бути 

представлена у вигляді ряду послідовно змінюючих елементів.  Звичайно, 

такий погляд на мотивацію носить умовний характер, так як в реальному 

житті немає чітких кордонів між етапами і потрібно розуміти, що є тільки 

узагальнений процес мотивації співробітника.  

Мотиваційний процес кожного працівника є унікальним. І ні один самий 

висококваліфікований менеджер не в змозі показати на сто відсотків це 

складне і неоднозначне явище. Якщо перед менеджером стоїть завдання 

вплинути на діяльність персоналу, його активізацію, то йому необхідно знати 

теоретичне обґрунтування процесу мотивації, який лежить в основі 

діяльності людини. Співробітники прагнуть нових підходів до мотивації, 

підходів, які, накінець, допоможуть займатися інноваційними задачами.  
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Здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 

ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

У статті досліджено питання удосконалення менеджменту підприємства 

шляхом створення системи бізнес-процесів. Запропонована у роботі 

інтерпретація бізнес-процесу дає змогу кожному з об’єктів управління 

зіставити один або декілька бізнес-процесів. Запропоновані у статті заходи 

дали змогу розробити методику створення системи бізнес-процесів 

підприємства шляхом виділення та ранжування його стратегічно важливих 

бізнес-процесів із подальшим їх поділом щодо створення додаткових 

цінностей.  

Ключові слова: менеджмент, підприємство, система, бізнес-процес, 

цінності. 

Складність і висока динамічність внутрішнього і зовнішнього 

середовища вимагають від підприємств безперервного розвитку, реалізації 

свого потенціалу на основі застосування сучасних теорій і методів 

управління, які відповідають сформованим економічним умовам. Увага до 

цієї сфери продиктована тим, що в сучасних висококонкурентних умовах 

підприємствам усе складніше забезпечувати динаміку сталого розвитку. З 

іншого боку, в останні роки істотно зросли можливості застосування 

досягнень теорії управління на практиці завдяки широкому розповсюдженню 

інформаційних технологій.  
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Одним із таких наукових напрямів є теорія процесного управління. 

Процесний підхід, запропонований західними економістами, отримав значне 

поширення у розвинених країнах і покладений в основу цілої низки 

концепцій управління. Сучасні теоретичні та методологічні підходи, такі як 

управління якістю, оптимізація та інжиніринг бізнес-процесів, бенчмаркінг, 

збалансована система показників, а також ціла низка інформаційних 

технологій повною мірою можуть бути використані тільки в умовах 

процесно-орієнтованого управління підприємством. Причому кількість таких 

процесно-орієнтованих методологій управління зростає прискореними 

темпами.  

Теоретичною і методологічною основою дослідження слугують наукові 

дослідження та практичні розробки закордонних учених, присвячені 

проблемам управління підприємствами: І. Ансоффа, Т. Давенпорта, Е. 

Демінга, П. Друкера, М. Портера, А. Сміта, Ф. Тейлора, А. Файоля, Г. 

Емерсона. Питання використання процесного підходу у практиці бізнес-

організацій були дослідженні у роботах Й. Беккера, А. Бйорна, М. Робсона, 

М. Ротера, М. Хаммера, Дж. Чампі. 

Мета статті полягає у дослідженні питань, пов’язаних з удосконалення 

менеджменту підприємства шляхом створення системи бізнес-процесів. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Постійні зміни, 

які відбуваються в українській економіці, такі як висока конкуренція, вплив 

кризових факторів, висока динамічність зовнішнього середовища, вимагають 

від українських підприємств постійного пошуку нових, більш ефективних 

систем менеджменту. Нові системи менеджменту мають бути спрямовані на 

зміцнення конкурентних переваг підприємства на ринку та стабільну 

діяльність підприємства у стратегічній перспективі. Отже, одним із найбільш 

проблемних місць є завдання переорієнтації підприємств на нову 

високотехнологічну систему менеджменту на основі системи процесного 

управління підприємством. Удосконалення менеджменту підприємства 

шляхом створення системи бізнес-процесів дає змогу знайти напрями 
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оптимізації діяльності підприємства з урахуванням специфіки управління на 

перспективу.  

Система менеджменту у більшості підприємств будується з 

використанням так званого функціонального підходу, в основі якого є 

припущення, що підприємство являє собою певний механізм, який володіє 

набором функцій. Функції розподіляються між підрозділами, які формуються 

за функціональною ознакою. Цей підхід має не тільки низку переваг, 

описаних ще Ф. Тейлором [1], а і низку недоліків, на яких акцентують увагу 

більшість дослідників процесного управління.  

Під час розкриття змісту методології процесного управління і 

визначення його місця в управлінні підприємством необхідно виходити з 

того, що процеси і функції мають різну природу, тому їх протиставлення 

недоречне. З погляду визначення відносин між поняттями «процес» і 

«функція» в управлінні можна стверджувати, що процесне управління усуває 

неузгодженість між функціями управління за допомогою посилення 

енергетичних і просторово-часових зв’язків між ними, перетворюючи 

управління у постійну, циклічну серію взаємопов’язаних дій щодо 

досягнення заданих цілей.  

За рахунок посилення зв’язків між функціями процесне управління дає 

змогу наповнити систему управління інноваційною енергетикою, яка стає 

його стрижневою основою, кардинально підвищуючи якість оперативного 

управління підприємством. Вважаю, що загальновідомі підходи щодо 

визначення терміна «бізнес-процес» як операції або функції є помилковими і 

є спробою спрощення розуміння сутності процесного підходу, що 

автоматично приводить до помилкового його розуміння.  

Беручи за основу загальновідомі підходи щодо трактування цього 

терміна стосовно управління підприємством, запропоноване таке визначення: 

бізнес-процес – це зміна об’єкта процесу шляхом перетворення 

інформаційних (матеріальних) потоків, які здійснюється функціональними 



727 
 

суб’єктами процесу за певною технологією з кінцевою метою створення 

нової споживчої вартості або доведення споживчої вартості до споживача. 

Необхідність модифікації підходів щодо формування системи бізнес-

процесів підприємства зумовлена недостатністю використання для цих 

потреб загальноприйнятої класифікації бізнес-процесів, яка формується за 

ознакою ставлення їх об’єктів до створення додаткових цінностей.  

Системи бізнес-процесів підприємств, які формуються тільки за ознакою 

ставлення процесів управління до створення доданої цінності, не завжди 

відображають наявну в організації ієрархію бізнес-процесів, яка зумовлена 

особливостями стратегії підприємства. Є доцільним створення системи 

бізнес-процесів підприємства на основі методу, що припускає таку 

послідовність операцій: виділення і ранжування бізнес-процесів для умов 

конкретного суб’єкта управління у відповідності з його стратегічними 

пріоритетами; поділ створеної сукупності бізнес-процесів за їх відношенням 

до створення додаткових цінностей [3].  

Центральним у цій методиці є завдання ідентифікації бізнес-процесів, а 

також вибору критерію і методу визначення їх рангів. Пропонується підхід 

щодо вирішення цієї проблеми на основі формування системи виважених 

показників господарського суб’єкта, що відображає його стратегічні 

пріоритети. Динамічне упорядкування виділених показників за темпами їх 

зростання формує модель сталого розвитку підприємства. Запропоноване у 

роботі розуміння бізнес - процесу дає змогу кожному з об’єктів управління 

зіставити один або кілька бізнес-процесів. Далі проводиться групування 

бізнес-процесів зі збереженням раніше визначених для показників об’єктів 

рангів. Отримана за допомогою цього методу система бізнес-процесів може 

бути використана для їх подальшого моделювання за виконання вимоги 

забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів розглянутого суб’єкта 

управління, а також для подальшого реінжинірингу.  

Запропонована така система бізнес процесів підприємств [4]:  

І. Основні бізнес-процеси підприємств: 
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1. Аналіз ринку і потреб споживачів.  

2. Розроблення асортиментної політики та управління асортиментом. 

3. Управління закупівлями і логістика.  

4. Управління складуванням та зберіганням товару. 

 5. Управління виробничими операціями.  

6. Управління процесом реалізації товарів та обслуговування 

споживачів.  

7. Управління після продажним та гарантійним обслуговуванням.  

ІІ. Допоміжні бізнес-процеси підприємств:  

1. Управління людськими ресурсами.  

2. Управління інформаційними ресурсами.  

3. Управління фінансовими і просторовими ресурсами.  

4. Управління матеріально-технічними ресурсами.  

5. Управління комунікаційними зв’язками.  

6. Управління поліпшенням та змінами.  

ІІІ. Бізнес-процеси розвитку:  

1. Впровадження інноваційних і комунікаційних технологій управління.  

2. Впровадження ресурсозберігаючих і наукомістких технологій.  

3. Модернізація приміщень, обладнання, технологічних ліній. 

 4. Впровадження сучасних методів обслуговування споживачів.  

ІV. Забезпечуючі бізнес-процеси підприємств:  

1. Система менеджменту якості.  

2. Організаційна структура управління підприємством.  

3. Система методів прийняття управлінських рішень. 

 4. Система мотивації та заохочення працівників.  

Встановлено, що управлінською діяльністю у підприємствах  на основі 

процесного підходу є безперервне виконання комплексу певних 

взаємопов’язаних між собою видів діяльності і загальних функцій 

управління. Однак виконання окремих робіт і функцій управління також 

розглядається у вигляді процесу, тобто загальний процес є сукупністю 
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взаємопов’язаних безперервно виконуваних дій, що перетворюють входи 

ресурсів у відповідні виходи – результати.  

Отже, у статті проведено дослідження питань удосконалення 

менеджменту підприємства шляхом створення системи бізнес-процесів. 

Розроблена інтерпретація поняття «бізнес-процес» і його головного циклу. 

Запропоновані у статті заходи дали змогу розробити методику створення 

системи бізнес-процесів підприємства шляхом виділення та ранжування його 

стратегічно важливих бізнес-процесів із подальшим їх поділом щодо 

створення додаткових цінностей. 
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Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів концепцій 

управління маркетингом та його застосування у зовнішньоекономічній 
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діяльності підприємств. Розглянуто сутність поняття «маркетинг-

менеджмент». В статті досліджено основні проблеми формування та 

тенденції розвитку маркетинг-менеджменту у зовнішньоекономічній 

діяльності українських підприємств. Управління маркетингом у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності включає дослідження основних 

характеристик сучасного світового ринку, його динаміки, тенденцій 

розвитку і пріоритетів; визначення суб’єктів міжнародних зв’язків та 

особливостей поведінки і мотивації під час проведення ними маркетингової 

діяльності; характеристику основних параметрів середовища міжнародного 

маркетингу, у тому числі конкурентної ситуації; розробку стратегії виходу 

і діяльності на потенційному зарубіжному ринку; визначення проблем і 

специфіки технології маркетингової діяльності на зовнішніх ринках. 

Ключові слова: маркетинг, менеджмент, зовнішньоекономічна діяльність, 

світовий ринок, міжнародний маркетинг. 

 Основною метою будь-якої фірми на ринку є пошук шляхів вирішення 

проблем та задоволення потреб споживачів . Даний підхід щодо діяльності 

підприємства відображає маркетинг, як філософію бізнесу , інструмент 

досягнення цілей, пов’язаних з виходом на нові ринки, зростанням 

прибутковості. З іншої сторони, маркетинг –  діяльність, функція 

менеджменту, що існує задля інформаційного забезпечення прийняття 

управлінських рішень та конкретизацїї дій щодо організації товарообігу , 

ціноутворення, збуту та реалізації товарів. 

Нажаль, на сьогодні майже відсутне стратегічне бачення маркетингової 

діяльності, а її роль в ефективному функціонуванні підприемстві є 

недооціненою. Проте, це не заперечує  відсутності самого маркетингу у 

діяльності вітчизняних підприємств. Збільшення обсягів продажу на 

товарних ринках донедавнього часу було наслідком зростання попиту. І 

питанню ефективності маркетингової діяльності не було приділено достатньо 

уваги. Як наслідок від наявності великої  кількості брендів та вільного 
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поводження з ними був сформований клас маркетологів, чиї методи роботи 

не відповідають вимогам сучасного ринку. 

Будь-яка компанія, розраховуючи на успіх у ринковому середовищі, 

повинна мати надійну маркетингову стратегію і гнучку тактику дій. Рано чи 

пізно через велику кількість факторів (появу сучасних технологій і нових 

конкурентів, зміну уподобань споживачів тощо) колись актуальні концепції 

стають застарілими. Особливість прогресивної маркетингової технології 

полягає в тому, що вона покликана виробляти специфічні підходи до 

діяльності фірми, спрямовані в кінцевому підсумку на збільшення вартості 

(цінності) бізнесу. Як правило, свіжі ідеї генерує відділ маркетингу, і він же 

оцінює їхній потенціал щодо прибутку та обсягів продажу. Аналіз вартості 

бізнесу є найкращим засобом, який показує перспективність трансформації 

діяльності підприємства. 

Тому, важливим є чітке усвідомлення керівниками підприємств того 

факту, що маркетинг – це не лише реклама, а, першочергово, стратегічний 

аналіз з урахуванням наявних та потенційних ризиків. Саме такий підхід 

забезпечить вихід маркетингу на принципово новий рівень. 

У спеціальній літературі з маркетингу та менеджменту науковцями 

(Айсина Р.Г., Антоненко О.М., Тревого О.І., Костюкевич Р.М., Багієв Г.Л., 

Арєнков І.А., Басовский Л.Є., Вачевський М.В., Долішний М.І., Скотний 

В.Г., Войчак А.В., Гаркавенко С.С., Герасимчук В.Г., Голубков Е.П., 

Каніщенко О., Котлер Ф., Балабанова Л.В., Циганкова Т.М. та ін.) не 

одноразово зроблено спробу розглянути предмет дослідження як процес 

забезпечення маркетингу, а не як функцію менеджменту. У працях як 

зарубіжних, так і вітчизняних науковців досліджено і проаналізовано зміст 

економічної категорії маркетингового менеджменту, а також формування 

маркетинг-менеджменту на підприємстві. Разом з тим не існує чітких 

рекомендацій з приводу вирішення проблем застосування 

маркетингменеджменту в зовнішньоекономічній діяльності підприємства. 

Відсутній також і механізм удосконалення маркетинг-менеджменту 
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підприємств. Таким чином, незважаючи на значну кількість досліджень в цій 

сфері, це питання залишається актуальним.  

Мета статті полягає у розкритті теоретико-методичних засад 

формування процесу  маркетинг-менеджменту на підприємстві та визначенні 

проблемних питань його практичного застосування.  

Усе вищезазначене дає підстави стверджувати, що маркетинг-

менеджмент є основою ефективного функціонування підприємства. У 

країнах з розвиненою ринковою економікою передові успішні підприємства 

здійснюють свою господарську діяльність на засадах маркетинг-

менеджменту. Натомість в Україні лише незначна кількість підприємств в 

своїй діяльності використовує маркетинговий менеджмент. Також слід 

зазначити, що у вітчизняній економіці відсутні механізми вдосконалення 

маркетингменеджменту підприємств. 

Стабільно високий рівень попиту на товар досягається завдяки 

раціональному використанню маркетинг-менеджменту. Суб’єкт функціонує 

на засадах маркетингу лише тоді, коли управління підприємством, усіма його 

відділами, підрозділами і функціями здійснюється на основі маркетингової 

концепції. Але існує значна кількість трактувань даного поняття, що і є 

основною проблемою використання маркетинг-менеджменту на практиці. 

Процес маркетинг-менеджменту на підприємстві має відбувається 

поступово, з урахуванням всіх його складових. Формування маркетингового 

механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності являє собою 

застосування керівного впливу держави, міських органів влади до 

товаровиробників експортоспроможної продукції з метою максимізації їх 

пропозиції на зовнішніх ринках. Механізм регулювання включає послідовне 

подолання товаровиробниками нижчих рівнів пропозиції товарів із 

недостатніми якісними характеристиками з метою досягнення пропозиції на 

високих ієрархічних рівнях за рахунок підвищення якості товару на все більш 

представницьких виставках і ярмарках. 
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Маркетинг являє собою комплекс підходів і методів, орієнтованих на 

ринок, що служать досягненню цілей підприємств, країн. Ф.Котлер у роботі 

«Основи маркетингу» дає таке визначення: «Маркетинг – вид людської 

діяльності, направленої на задоволення потреб за допомогою обміну» [5]. 

Е.Дихтль і Х.Хершген розуміють маркетинг як «вираження орієнтованого на 

ринок управлінського стилю мислення, для якого характерні творчі, 

систематичні, а нерідко й агресивні підходи». 

У прикладному розумінні маркетинг є процесом прийняття 

управлінських рішень на основі аналізу факторів зовнішнього ринкового 

середовища, для чого застосовуються маркетингові дослідження. 

Варто зазначити, що провідне місце в системі міжнародного маркетингу 

займає дослідження іноземних ринків, під яким, як правило, розуміють 

процес пошуку, збору, обробки й аналізу даних про проблеми, пов’язані з 

маркетингом товарів і послуг. За таких умов головною метою маркетингових 

досліджень є зменшення невизначеності і ризику в ході прийняття 

комерційних рішень. 

Маркетингові дослідження, що проводяться на зарубіжних ринках, як 

правило, містять в собі два великих блока: дослідження ринків; дослідження 

потенціальних можливостей підприємства. 

Існують відмінності між маркетинговими дослідженнями іноземних та 

внутрішнього ринків  і насамперед це: 

– складність одержання первинної інформації; 

– нестача (чи відсутності) вторинної інформації; 

– значні витрати  на проведення польових досліджень; 

– необхідність координації досліджень на ринках різних країн. 

Маркетингові дослідження можуть проводитиь підприємством 

самостійно, або на його замовлення спеціалізованими маркетинговими 

фірмами. Ефективність таких досліджень залежить від системності та 

кількості джерел інформації. 
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Дослідження проблеми необхідності формування системи логічної та 

обґрунтованої маркетингової поведінки в процесі прийняття рішення про 

вихід на зарубіжний ринок, застосування сучасних управлінських технологій 

в умовах інтернаціоналізованого маркетингового середовища і оперативної 

оцінки ефективності результатів зовнішньоекономічної діяльності, вимагає 

визначення етапів маркетингової діяльності компанії в процесі міжнародної 

діяльності (табл. 1), а також виділення найбільш важливих, з погляду 

особливостей інтернаціоналізації, в окремі алгоритми.  

Таблиця 1 - Етапи маркетингового управління зовнішньоекономічною 

діяльністю 

№ Назва етапу Опис 
1 Інформаційний - аналіз стану компанії і її можливостей; 

- моніторинг світового товарного ринку; 
- маркетингові дослідження ринку і тд. 

2 Аналітичний - висування ,оцінка і субординація цілей; 
- обгрунтування вибору та привабливості ринків; 
- фінансове обгрунтування. 

3 Стратегічного 

планування 
- обгрунтування стратегії виходу на зовнішній 

ринок; 
- визначення основних пріорітетів виробничо-

комерційної поведінки фірми; 
- вибір стратегічного охоплення ринку. 

4 Оперативий - розробка оперативного плану; 
- узгодження та реалізація заходів з маркетингу 
- вирішення проблем логістики та сегметації. 

5 Маркетинговий 

контроль 
- формальний контроль; 
- неформальний контроль 

Джерело: Складено авторм на основі [3] 

На процес стратегічного маркетингового планування впливає певна 

група факторів, що визначає політику фірми на тому чи іншому ринку. Дані 

фактори не лише визначають доцільність виходу на ринок з точки зору 

присутності на ньому вільних ніш, структури попиту на товар чи послугу та 

ступеня впливу на бізнес різноманітних інститутів, але й дозволяють зробити 

висновки про адаптаційні можливості фірми в умовах ринкової 

волатильності (рис. 1). 
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Рис. 1. Основні групи факторів, що впливають на формування стратегії 

маркетингової діяльності міжнародних фірм [2] 

Важливою обставиною формування механізму маркетингової поведінки 

компанії в міжнародному бізнес-середовищі є ступінь активності виходу на 

зарубіжні ринки, в основі якої лежить або нестримне прагнення до 

міжнародної експансії, або пасивне слідування певним 

обставинам. Використання міжнародного маркетингу в управлінні 

зовнішньоекономічню діяльністю насамперед вимагає його планування, 

розробки стратегічної маркетингової програми. Важливо відзначити, що 

стратегічна маркетингова програма складає основу загального стратегічного 

плану фірми в галузі зовнішньоекономічної діяльності. 

Планування міжнародного маркетингу  має свої стадії: 

– аналіз середовища діяльності підприємства і прогнозування тенденцій 

його розвитку; 

– визначення системи завдань на основі загальних завдань підприємства; 

– визначення пріоритетних напрямків діяльності; 

– сегментація іноземних ринків, вибір цільових сегментів; 

– розробка стратегії виходу підприємства на іноземні ринки і поведінки 

на них; 

– розробка заходів маркетингового комплексу; 

– організація міжнародного маркетингу підприємства; 
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– контроль за досягненням завдань міжнародного маркетингу і, за 

необхідності, корекція стратегії міжнародного маркетингу.  

Для вибору оптимальної стратегії виходу на зарубіжні ринки компанії, 

що перебувають на стадії розвитку міжнародних відносин, необхідно 

розробити власний механізм обрання найбільш вигідної маркетингової 

стратегії відповідно ринкових умов та факторів, що є вирішальними на 

даному ринку (конкурентні умови, наявність ресурсів, структура попиту, 

місія та цілі). 

Серед основних критеріїв класифікації маркетингових стратегій 

виділяють наступні[1]: 

- залежно від терміну реалізації, стадії життєвого циклу товару; 

-загального стану фірми-виробника; 

-за елементами комплексу маркетингу; 

- видом диференціації; 

-методом обрання цільового ринку; 

-за ступенем сегментації ринків збуту. 

Компанії, зорієнтовані на міжнародну діяльність, повинні керуватися 

відповідними алгоритмами, щоб визначити свої можливості на зарубіжному 

ринку відповідно до власних цінностей та інтересів, і лише потім визначати 

маркетингову стратегію для їх реалізації. Таким чином, ще одним важливим 

елементом маркетингового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 

українських суб’єктів виступає їх так звана ділова позиція у формі активної 

ініціації бізнесу. Але це стає можливим лише за умов використання сучасних 

підходів до вирішення питань управління , що має сприяти формуванню 

позитивного іміджу окремих видів бізнесу, зокрема продуктів та компаній, а 

також країни в цілому, і реалізації агресивної комплексної стратегії 

міжнародного маркетингу. 

У цих умовах важливим завершальним компонентом міжнародної 

маркетингової діяльності є ускладнення функцій контролю за результатами 

управлінських впливів, зокрема розробка показників і системи їх обчислення 
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щодо типів та кількості ринків, ріння інтернаціоналізації маркетингових 

зусиль, територіального охоплення, ініціативності компанії в процесі 

залучення до світогосподарських зв’язків, досвіду і підготовки персоналу. 

Певну складність являє собою відзначення ефективності заходів 

міжнародного маркетингу, що досліджується через систему показників 

управлінської діяльності в інтернаціоналізованому ринковому середовищі 

[4]. Функції контролю можна розглядати з точки зору відповідності 

організаційної структури завданням міжнародної діяльності; результатів 

діяльності та взаємодії функціональних підрозділів компанії; фінансових 

показників; кваліфікації персоналу; іміджевих наслідків тощо. 

Формалізований контроль сприяє оптимізації управлінських функцій 

міжнародного маркетингу і підсумовує результати успішності міжнародної 

маркетингової поведінки компанії. 

Підприємства, що виходять на світовий ринок, опиняються в умовах  

жорстокої конкурентної боротьби. Щоб вижити в цій боротьбі і досягти 

успіху, необхідно використовувати можливості маркетингу. Саме на основі 

маркетингової діяльності проводиться більшість комерційних операцій на 

світовому ринку. Проведенні дослідження показали , що більше 75% 

комерційних невдач відбувається через помилки в маркетинговій діяльності 

[7]. Міжнародний маркетинг ґрунтується на принципах внутрішнього 

(національного) маркетингу, тому використані в ньому стратегії, принципи і 

методики являються характерними і для міжнародного маркетингу. 

На думку деяких науковців , особливої різниці між маркетингом 

«внутрішнім» (під час діяльності на національному ринку) і експортним 

немає[6]. Принципи маркетингової діяльності в обох випадках ідентичні. 

Але існує певна специфіка експортного маркетингу, що зумовлена 

особливостями функціонування закордонних ринків. 

По-перше, зовнішні ринки висувають значно вищі вимоги до 

пропонованих товарів, їх сервісу, реклами і т. ін. 
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По-друге, вивчення зовнішніх ринків, їхніх можливостей, що є вихідним 

моментом експортної маркетингової діяльності є ще більш складним і 

трудомістким процесом, ніж вивчення внутрішнього ринку. Звідси існує 

необхідність створення підприємствами-експортерами дослідних підрозділів, 

або отримання від спеціалізованих фірм-консультантів, що існують в країні, 

де пропонується експорт платної інформації про товарний ринок. 

По-третє, ефективна діяльність на зовнішньому ринку вимагає творчого 

використання маркетингових методів. 

По-четверте, відповідати вимогам світового ринку , пропонувати такі 

експортні товари, які навіть через певний період  після виходу на ринок 

відрізнятимуться високою конкурентоздатністю. 

Дослідження особливостей управління маркетингом на підприємстві, що 

здійснює зовнішньоекономічну діяльність, показало , що при виході на 

зовнішній ринок виникає принципово нова ситуація, більш різноманітнішим 

стає зовнішнє середовище, збільшується число факторів, що впливають на 

прийняття рішень. Це призводить до того, що: 

– підвищується ступінь невизначеності в діяльності підприємства; 

– зростає ступінь ризику, з’являється додатковий ризик його діяльності; 

– збільшується потреба в інформаційному забезпеченні підприємства; 

– підвищуються вимоги до координації різних напрямків і сфер їх 

діяльності. 

Все це і визначає специфіку міжнародного маркетингу, робить 

необхідним його використання в управлінні зовнішньоекономічною 

діяльністю. Він входить до складу функцій, які здійснює підприємство в 

рамках зовнішньоекономічної діяльності. А також являє собою самостійну 

галузь діяльності підприємства при виході на зовнішні ринки. 

Використання системи маркетингу в управлінні зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства в неповній мірі має негативні наслідки для його 

розвитку та процвітання. Очевидно, що більш активна позиція українських 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у впровадженні системи 
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управління маркетингом дала б змогу значно покращити якісний рівень 

роботи, змїцнити імідж та конкурентноспроможність на світових ринках. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ ЯК 

ФОРМИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 

У статті розглянуто теоретичні засади розвитку волонтерського руху як 

форми самоорганізації населення. Визначено основні аспекти розвитку 
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волонтерського руху в сучасних умовах та здійснено аналіз основних 

напрямів діяльності волонтерських організацій. Обґрунтовано важливість 

залучення громадськості до волонтерського руху. 

Ключові слова: волонтерство, самоорганізація народу, волонтерський рух, 

громадянське суспільство, волонтерська діяльність. 

У наш час Україна перебуває на шляху становлення демократичної 

держави, і розвиток волонтерського руху є одним із найважливіших 

складників цього процесу. Адже, демократія базується на взаємодії 

соціальних інститутів, політики та громадянського суспільства.  

Для нашої країни волонтерська діяльність є надзвичайно актуальною та 

важливою. Революція Гідності і спричинені нею події в Україні призвели до 

суттєвих змін в українському суспільстві. Зокрема, внаслідок низки чинників, 

передусім зовнішньої агресії Російської Федерації проти України, 

територіальної анексії та окупації частини територій, українське 

громадянське суспільство продемонструвало здатність до консолідації та 

мобілізації, взяли на себе вирішення найбільш гострих проблем.  

Розгляд проблем розвитку волонтерського руху, а також формування 

громадянського суспільства розглядалися та аналізувалися вітчизняними й 

зарубіжними науковцями, серед яких О. Безпалько, П. Будич,                         

Г. Вишлінський, Д. Горєлов, В. Дементьєв, О. Корнієвський, Л. Кудринська, 

Д. Міханчук, В. Назарук, К. Павлюк, Ю. Семенова, І. Тохтарова, М. Чухрай 

та інші. 

Важливість самоорганізації народу в екстремальних умовах сьогодення і 

здатність об’єднуватися у волонтерські рухи виходить на перший план і 

набуває особливого значення.  

У сучасних умовах становлення та розвитку громадського суспільства в 

Україні однією з важливих форм соціальної активності, де людина може 

реалізувати себе як особистість, є волонтерство. Воно втілює найшляхетніші 

прагнення людства – прагнення миру, свободи, безпеки та справедливості 

серед усіх представників суспільства.  
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У розвинутому громадянському суспільстві волонтерські об’єднання 

виконують роль посередника між громадськістю та державою, забезпечуючи 

громадський контроль над усіма гілками влади. 

Рівень розвитку громадянського суспільства в країні, як сфери 

соціальних  відносин засвідчує рівень уваги до волонтерства. Українці 

активно самоорганізовуються  під тиском серйозних викликів сучасності.  

Український народ після активного волевиявлення в 1991 році свого 

прагнення жити в незалежній, самостійній державі одержав унікальну 

можливість утвердити себе серед розвинутих цивілізованих країн світу. 

Сьогодні в Україні зароджується демократичне суспільство, яке має 

базуватися на принципах свободи, творчості й гуманізму. Формальні 

державні структури не в змозі реагувати на всі запити суспільства, тому 

особливої ваги набуває громадський рух. Кожну людину, яка не є байдужою 

до того, що відбувається в суспільному житті її міста, села, області, можна 

вважати потенційним волонтером. [4] 

Волонтерство – це фундамент громадянського суспільства. Без участі 

волонтерів важко уявити громадські організації й благодійність загалом, без 

них унеможливлюється якісний суспільний контроль за діями влади та 

бізнесу. Без волонтерів бракує енергії для будівництва суспільства, не 

вистачає сил і часу на людей, які потребують допомоги, не достатньо 

творчого потенціалу для розв’язання соціальних проблем.[2] 

Слово «волонтер» походить від французького – «volontaire», 

англійського – «voluntееr», які є похідними від латинського – «voluntarius», 

що в дослівному перекладі означає «доброволець», «бажаючий». У Законі 

України «Про волонтерську діяльність»  визначено, що волонтер  – це 

фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану 

неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги. [5] 

Основними принципами, на яких грунтується волонтерська діяльність, є 

такі: гуманність, рівність, законність, добровільність, безоплатність і 

неприбутковість. Часто в науковій літературі вказують  альтруїстичне 
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бажання допомогти іншим, але поряд із цим є потреба в спілкуванні, 

саморозвитку, набутті професійних знань і навичок. Допомагаючи іншим, 

волонтери стають упевненими у своїх силах, здібностях, опановують нові 

навички та встановлюють нові соціальні контакти.  

Для України, як і для всього світу, волонтерство є актуальним і 

важливим із різних причин: 

По-перше, як свідчить багаторічний досвід використання праці 

волонтерів, це ефективний спосіб вирішувати складні проблеми окремої 

людини, суспільства й довкілля, які часто виникають на ґрунті недостатньої 

турботи про суспільне благо. 

По-друге, волонтерство приносить у соціальну сферу нові, як правило, 

творчі та сміливі ідеї щодо вирішення найгостріших і найскладніших 

проблем. Тому саме завдяки йому безвихідні на перший погляд ситуації 

знаходять своє вирішення. 

По-третє, волонтерство – це спосіб, за допомогою якого кожний 

представник суспільства може брати участь у покращенні якості життя. 

По-четверте, це механізм, за допомогою якого люди можуть прямо 

адресувати свої проблеми тим, хто здатний їх вирішити. [2] 

На нашу думку, волонтерський рух – це процес добровільного 

об’єднання людей, з метою надання допомоги іншим людям у вирішенні 

соціальних, матеріальних і психологічних потреб. 

Деякі науковці вважають, що волонтерський рух започатковано в 1859 

році, коли французький письменник-журналіст Анрі Дюнан, вражений 

наслідками кривавої битви при Сольферіно, запропонував ідею створення 

Червоного Хреста – організації, яка працювала б на добровільних засадах і 

надавала першу медичну допомогу пораненим бійцям. Принципами, 

сформульованими А. Дюнаном, керуються волонтерські організації в усьому 

світі й донині. Однак тільки в минулому столітті, сповненому війн, 

волонтерство виокремилося в соціальне явище. Після Першої світової війни у 

Франції було здійснено (один із перших) масштабний волонтерський проект 
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із участю німецької та французької молоді, в рамках якого волонтери 

відновлювали зруйновані війною ферми в районі місць найзапекліших боїв 

між німецькими і французькими військами. Саме в цей час і було засновано 

Координаційний комітет міжнародної волонтерської служби (CCIVS) під 

егідою ЮНЕСКО зі штаб-квартирою в Парижі. У незалежній Україні 

розвиток волонтерського руху датується початком 90-х років XX ст., коли 

було створено службу під назвою «Телефон Довіри», де працювали 

волонтери (доброчинний телефон довіри в Одесі). [2] 

Однак швидкого розвитку волонтерський рух набув під час Революції 

Гідності та після початку російської агресії щодо України. У цей час 

міжнародні експерти констатують, що в жодній країні світу не зафіксовано  

такого потужного волонтерського руху, як в Україні.  

У 2014 році волонтерський рух в Україні за поширенням став показовим 

виявом громадської самоорганізації. Серед волонтерів – люди різного віку та 

суспільного прошарку.  

Так, за даними соціологічного дослідження, проведеного Фондом 

«Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з КМІС, 32,5% 

українців лише протягом травня-вересня 2014 року мали досвід переказів 

коштів на рахунки української армії. Ще 23% громадян скористалися 

допомогою благодійних фондів і волонтерських організацій, передавши 

кошти, речі та продукти саме через ці громадські інституції. 9% громадян 

брали участь у магазинних акціях, купивши товари за списками для потреб 

армії та передавши їх волонтерам. Особисто допомагали вимушеним 

переселенцям речами і грошима 7% українських громадян. Безпосереднім 

збором коштів, ліків, речей і доставкою їх у зону проведення 

антитерористичної операції далі – АТО) займались 3% українців. 32,5% 

українців особисто переказали свої кошти на рахунки української армії. [6] 

Зростання активності волонтерського руху у цей період було зумовлене 

двома основними факторами: 
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1) політичною кризою, що призвела до розбалансування системи 

державного управління; 

2) зовнішньою агресією, яка створила дисбаланс між здатністю держави 

ефективно виконувати свої функції та забезпеченням основних потреб 

громадян. 

Події, пов’язані із сепаратистськими рухами на Півдні та Сході України, 

позначилися на конструкції волонтерської діяльності й умовах її здійснення: 

змінено акцент із допомоги цивільному населенню на постачання всього 

необхідного для проведення АТО. Найбільш ефективний внесок до 

посилення обороноздатності держави волонтерський рух зробив саме на 

початку військових дій у Донецькій і Луганських областях, коли 

забезпечення державою силових підрозділів здійснювалося повільно, не 

вистачало елементарних систем захисту, обмундирування та продовольства. 

За лічені місяці волонтерські ініціативи перетворилися в потужні організації, 

діяльність яких була спрямована на забезпечення майже всього спектру 

потреб як силових структур, так і громадян, котрі постраждали від 

військових дій. Вирішальну роль у цьому процесі відіграли два фактори: 

патріотичне піднесення в суспільстві, що призвело до появи безпрецедентної 

кількості волонтерів і благодійників; менеджерські якості керівників 

волонтерських організацій. Серед найбільш помітних організацій необхідно 

виділити волонтерське об’єднання «Народний тил», що включає «Колеса 

народного тилу» (постачання машин до АТО), «Медичний народний тил» 

(постачання ліків до АТО), Help Army, «Крила Феніксу», «Армію SOS», 

«Народний проект», Волонтерську сотня. [3] 

Дуже якісно у волонтерському русі в Україні представлений медичний 

напрям. Волонтери-медики з 2014 року були задіяні під час збору 

медикаментів на потреби учасників громадського протистояння під час 

Євромайданів та у зоні проведення АТО. Волонтери створювали власні 

добровольчі батальйони, надавали медичну допомогу в прифронтових 

лікарнях, і забезпечували необхідним обладнанням.  
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Але медичне волонтерство не обмежується лише збором коштів . Так 

зване реабілітаційне волонтерство має інші форми і види поширення. Одна з 

них – відкриття волонтерами та меценатами реабілітаційних безкоштовних 

центрів для поранених. Як приклад можна навести створення волонтерського 

реабілітаційного центру в Луцьку, інформація про який 1 вересня 2015 р. 

стрімко поширилась через соціальну мережу Фейсбук. Спеціалізація 

луцького центру – виліковування воїнів від болі будь-якої локалізації  і 

характеру, ліквідація спазмів, порізів, наслідків контузій, проблеми з 

ходінням і т.д. Організатори окремо просили розповсюдити цю інформацію 

серед командирів бойових частин, у засобах масової інформації, через 

звернення до матерів і дружин військовослужбовців, приватних осіб, установ 

тощо. Організацією прийому і розміщення воїнів займаються також 

волонтери.[1] 

Однією з головних рис українського волонтерства є його висока 

оперативність, мобільність, зразково вибудована логістика. На окрему увагу 

заслуговує креативність волонтерів – розмаїття видів, форм волонтерської 

активності, варіантів отримання коштів. Перелік засобів, до яких вдаються 

волонтери свідчить про високий рівень креативності української нації, її 

підприємницьку кмітливість та. За загальними оціночними даними, 

волонтерських груп по Україні – сотні, якщо не тисячі. Але в будь-якому 

випадку це тимчасовий вихід із ситуації, що склалася із забезпеченням 

української армії, адже громадські організації не повинні виконувати і 

підміняти функції держави. І рівень питань, які вирішують волонтери 2019 р., 

кардинально відрізняється від запитів і проблем, які вирішувалися 

волонтерами 2014 р. Волонтери розробляють і тестують сучасні польові 

укріплення для української армії, відновлюють важку військову техніку, 

літаки та кораблі, займаються розробкою високотехнологічних проектів, які 

кардинально впливають на перебіг боїв та військових операцій. 

 Отже, дослідивши розвиток волонтерського руху в громадянському 

суспільстві, можемо стверджувати, що на теперішній день волонтерський рух 
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набув вагомої значимості в громадянському суспільстві, оскільки розвиток 

волонтерського руху сприяє становленню демократичної держави й 

вирішенню проблем сьогодення. Волонтерський рух згуртовує громадянське 

суспільство, яке бере на себе відповідальність за розвиток подій, пов’язаних 

із Євромайданом у країні та військовими діями, на теренах України. За 

незначний проміжок часу волонтерство перетворюється в потужні 

організації, діяльність яких спрямована на надавання медичної, 

психологічної, правозахисної допомоги українським військовим, пораненим, 

сім’ям загиблих і переселенцям. 

Також визначено, що волонтерський рух є одним із видів 

самоорганізації народу та має значний вплив на формування громадянського 

суспільства в Україні, можна стверджувати, що з розвитком волонтерського 

руху активно розвивається громадянське суспільство. Отже, українське 

суспільство повинно розвивати міцний фундамент, такий як волонтерство, 

щоб об’єднатися і стати поштовхом для побудови громадянського 

суспільства й розвитку демократичної країни. 
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